
 W celu dostosowania naszej oferty edukacyjnej do potrzeb uczni
dalszego kształcenia opracowana została ankieta skierowana do absolwentów 
naszej szkoły. 

 Dzięki pozyskanym informacjom mogli
stopniu wiedza  i umieję
absolwentom w ich dalszej edukacji. 

 Najliczniejszą grupę
którzy ukończyli naszą szkoł
wspólne miejsce zamieszkania, ucz
powiązania rodzinne oraz utrzymywanie stałych kontaktów mi
absolwentami.   

 
 Uzyskane  informacje zostały przez nas opracowane, a wyniki 
przedstawione w formie graficznej :

 
 

45%

Czy szkoła podstawowa pomogła ci               

w dostaniu  się do wybranego gimnazjum ?
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pracowana została ankieta skierowana do absolwentów 
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56%

Czy szkoła podstawowa pomogła ci               

w dostaniu  się do wybranego gimnazjum ?

W celu dostosowania naszej oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów i ich 
pracowana została ankieta skierowana do absolwentów 
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Czy szkoła podstawowa pomogła ci               

w dostaniu  się do wybranego gimnazjum ?

1. Tak

2. Nie



 

28%

17%

Oceń w skali ocen szkolnych od 1 do 6 

trafność następującego stwierdzenia:

"Sukcesy  w dalszej nauce zawdzięczam 

wysokiemu poziomowi kształcenia w szkole 

33%

Oceń w skali ocen szkolnych od 1 do 6 

trafność następującego stwierdzenia :

"Szkoła zapewniła mi wszechstronną 

informację potrzebną mi do zaplanowania 

mojej przyszłości i pomogła mi w wyborze 

dalszej drogi życiowej": 
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Oceń w skali ocen szkolnych od 1 do 6 

trafność następującego stwierdzenia:

"Sukcesy  w dalszej nauce zawdzięczam 

wysokiemu poziomowi kształcenia w szkole 

podstawowej":
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33%
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"Sukcesy  w dalszej nauce zawdzięczam 

wysokiemu poziomowi kształcenia w szkole 
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3 i poniżej

Oceń w skali ocen szkolnych od 1 do 6 

trafność następującego stwierdzenia :

"Szkoła zapewniła mi wszechstronną 

informację potrzebną mi do zaplanowania 

mojej przyszłości i pomogła mi w wyborze 
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22%

16%
11

Jakiego typu wiadomości i umiejętności 

nabyte w szkole podstawowej najbardziej 

przydały ci się w dalszej edukacji ?:

22%

20%

Oceń w skali ocen szkolnych od 1 do 6 trafność  

następującego  stwierdzenia:

"Poza wiedzą w szkole uzyskałem/am dobre  

przygotowanie do dalszego kształcenia"

36%

42%

11%

Jakiego typu wiadomości i umiejętności 

nabyte w szkole podstawowej najbardziej 

przydały ci się w dalszej edukacji ?:

zajęcia z matematyki

zajęcia z j. polskiego

nie wiem

inne

zajęcia z j. angielskiego

19%

39%

20%

Oceń w skali ocen szkolnych od 1 do 6 trafność  

następującego  stwierdzenia:

"Poza wiedzą w szkole uzyskałem/am dobre  

przygotowanie do dalszego kształcenia"
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28%

11%

Oceń w skali  ocen szkolnych od 1 do 6 trafność 

następującego stwierdzenia :

" Czas spędzony w szkole był przyjemny               

i dobrze wspominam panującą w niej 

6%
11%

Jeśli mógłbyś/ mogłabyś powtórnie wybierać 

wybrałbym/wybrałabym :

52%

9%

Oceń w skali  ocen szkolnych od 1 do 6 trafność 

następującego stwierdzenia :

" Czas spędzony w szkole był przyjemny               

i dobrze wspominam panującą w niej 

atmosferę"

83%

11%

Jeśli mógłbyś/ mogłabyś powtórnie wybierać 

to:

wybrałbym/wybrałabym :

 

 

Oceń w skali  ocen szkolnych od 1 do 6 trafność 

" Czas spędzony w szkole był przyjemny               

i dobrze wspominam panującą w niej 
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Jeśli mógłbyś/ mogłabyś powtórnie wybierać 

1. tę samą szkołę

2. inną szkołę

3. nie wiem



 

 

 

44%

Co twoim  zdaniem należałoby zmienić 

w funkcjonowaniu naszej szkoły?

25%

3%

Rok ukończenia szkoły przez osobę

biorącą udział w ankiecie

42%

14%

Co twoim  zdaniem należałoby zmienić 

w funkcjonowaniu naszej szkoły?

1. nic

2. nie wiem

3. inne propozycje

41%

25%

3%

3%

Rok ukończenia szkoły przez osobę

biorącą udział w ankiecie

 

 

1. nic

2. nie wiem

3. inne propozycje

1.  2013 

2.  2012 

3.  2011 

4.  2000 

5.  1999 

6. 1997 



 Z powyższych wykresów wywnioskować można, iż nasi absolwenci są   
w większości zadowoleni z edukacji i atmosfery panującej w szkole. Świadczy  
o tym chociażby fakt, iż zdecydowana większość z nich z chęcią wróciłaby tutaj 
ponownie. Ponadto, duża liczba ankietowanych uważa, że dalsze sukcesy 
zawdzięcza wysokiemu poziomowi kształcenia w szkole podstawowej. 
Absolwenci podkreślają  również, że poza wiedzą uzyskali dobre przygotowanie 
do dalszego kształcenia. Jest nam niezwykle miło, że nasza szkoła cieszy się 
coraz większym powodzeniem i że jeszcze więcej osób będzie mogło przekonać 
się o jej potencjale. 

 

    Wszystkim Absolwentom biorącym udział w badaniu                                                               
                    serdecznie dziękujemy 

 


