Анкета для батьків
«Ваше ставлення до навчально-виховного процесу в навчальному закладі»

1. Які якості, на Вашу думку, повинен виховувати загальноосвітній навчальний заклад? 
     1. Цілеспрямованість-107
2. Пошану-138
3. Доброту - 143
4. Самостійність -144
5. Працьовитість-168
6. Дисциплінованість-183
7. Довіру-186
8. Інтелектуальність-194
9. Відповідальність-223
10. Гуманність і милосердя-227
11. Об’єктивність -228
12. Допитливість - 231
13. Комунікативність-282

2. Визначте і позначте Ваші пріоритети у тому, до чого загальноосвітній навчальний заклад повинен готувати дитину. 
     1. До продовження освіти-51
2. До самостійного життя-89
3. До трудового життя- 91
4. До професійної кар’єри - 115
5. До дбайливого ставлення до свого здоров’я- 143
6. До життя за загальноприйнятими нормами моралі- 163
7. До співпраці з іншими людьми- 171
8. До суспільно-політичної діяльності-173
9. До сімейного життя-178

3. Як, на Вашу думку, педагогічний колектив розв’язує свої завдання? 

Завдання педагогічного колективу
Варіанти відповіді

Добре
Частково
Не розв’язує
Забезпечити високу якість знань
25
1

Пропонувати різні програми варіативної складової
14
11
1
Чітко організовувати розпорядок дня учнів у загальноосвітньому навчальному закладі
22
4

Дбайливо ставитися до учнів
21
5

Ураховувати потреби й інтереси учнів
21
5

Приділяти велику увагу формуванню в учнів таких якостей, як ініціативність і самостійність
22
4

Сприяти розвитку дружніх, товариських взаємин між учнями
20
6

Брати участь у суспільному житті села
14
10
2


4. Які у Вас взаємини з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу? 

Педагогічний колектив
Доброзичливі
Нейтральні
Напружені
Класний керівник
24
1
1
Учителі
24
2

Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу
20
6


5. Ким Ви відчуваєте себе стосовно педагогічного колективу? 
     � Партнером - 23
� Залежною людиною- 2
� Впливовою людиною
� Інше-1 (батько, який хвилюється за дітей)

6. Ви надаєте допомогу загальноосвітньому навчальному закладу? 
     � Організація окремих культурних і спортивних заходів-1
� Робота у піклувальній раді -5
� Керівництво гуртком або секцією- 1
� Фінансування деяких заходів- 7
� Забезпечення навчальними посібниками, книжками-6
� Допомога у розв’язанні господарських питань -17
� Інше-3 

7. Чи готові Ви брати участь у впровадженні інновацій у загальноосвітній навчальний заклад? 
    � Так-26
� Ні

8. Напишіть, що, на Вашу думку, означає поняття «хороший загальноосвітній навчальний заклад»:
- де можна здобути хороши знання;
- в якому проводиться робота з дітьми в повному обсязі;
- відкривають в дітей потенціал;
- повинен відповідати усім моральним, навчальним і дисциплінарним вимогам;
- в якому тісно співпрацюють батьки та учні;
- де виховують порядну людину;
- повинен бути забезпечений фінансуванням;
- там, куди дитина приходить із задоволенням;
- такий, як наша гімназія 



 

