
 
Drodzy Rodzice! 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji o zajęciach 
pozalekcyjnych i uwzględnienie Państwa propozycji w miarę możliwości szkoły w przyszłym roku 

szkolnym. 
 
 1. Czy zdaniem Państwa potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe? 
 a) tak 
 b) nie 
 
 2. Zdaniem Państwa, zajęcia pozalekcyjne powinny: 
 a) Rozszerzać wiedzę z nauczanych przedmiotów, 
 b) Rozbudzać zainteresowania uczniów, 
 c) Wyrównywać wiedzę, 
 d) Wspomagać słabszych uczniów, 
 e) Służyć rozrywce, 
 f) Rozwijać i kształtować sprawność fizyczną, 
 g) Rozwijać i kształtować zdolności artystyczne, 
 h) Pokazywać ciekawe formy spędzania czasu wolnego, 
 i) inne, jakie?................................................................................................................................ 
 
         3. Czy znają Państwo ofertę zajęć pozalekcyjnych odbywających się w naszej szkole? 
 a) Tak 
 b) Nie 
 
         4. Skąd mają Państwo informację o ofercie zajęć pozalekcyjnych odbywających się  
         w szkole? 
 a) Od swoich dzieci, 
 b) Z planu lekcji, 
 c) Z zebrań z rodzicami, 
 d) Od innych rodziców, 
 e) Z internetowej strony szkoły 
 f) Z planu pracy szkoły 
 g) inne, jakie? 
 
       5. W jakich zajęciach uczestniczy Państwa dziecko? Jeśli nie uczestniczy, to dlaczego? 
 a) Koła przedmiotowe, 
 b) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
 c) Zajęcia artystyczne, 
 d) inne, jakie?...................................................................................................................................... 
 e) W żadnych, dlatego, że…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 6. Czy zdaniem Państwa oferta szkoły jest wystarczająca? 
 a) Tak 
 b) Nie 
 
 7. Które z proponowanych w tym roku zajęć były najlepsze i dlaczego? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 8. Jak oceniają Państwo ofertę szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych? 
 a) Brak zajęć, 
 b) Znikoma ilość zajęć, 
 c) Odpowiednia ilość zajęć, ale mała różnorodność, 
 d) Wystarczająca ilość i różnorodność zajęć, 
 
 9. Jakich zajęć pozalekcyjnych brakuje w szkole? 
 a) Gimnastyka korekcyjna, 
 b) Zajęcia taneczne, 
 c) Plastyczne, 
 d) Sportowe, 
 e) Teatralne, 

 f) Językowe, 
 g) Komputerowe, 
 h) Przyrodnicze, 
 i)  Chemiczne, 
 j)  Fizyczne, 

 k) Manualne, 
 l)  Inne, jakie?........................................................................................................................................ 
 
 10. Jakie czynniki utrudniają udział Państwa dziecka w oferowanych zajęciach  
 
pozalekcyjnych?……………………………………………………………………………………… 
 
 11. Które zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę są zgodne z zainteresowaniami 
 
 Państwa dziecka? …………………………………………………………………………………… 
 
            12. Czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mają wpływ na lepsze wyniki w nauce  
 
Państwa dziecka? ……………………………………………………………………………………. 
 
 13. Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe tylko ze względu na poprawę  
 
oceny z danego przedmiotu?  Tak/ Nie 
  
            14. Czy coś więcej chcieliby Państwo dodać na temat zajęć dodatkowych w Morskiej 
Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku?  
 
………………………………………………………………………………………………...………. 
 
………………………………………………………………………………………………...………. 
 
 
Moje dziecko jest:  

a) dziewczynką  
b) chłopcem 

Moje dziecko uczęszcza do klasy: 
a) I – III  
b) IV – V 
c) VI – VIII 

 
                                                                               Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety 
 
                                                                                      Zespół MSP im. A. Doby w Gdańsku 
 
 


