
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Vårdnadshavare till barn förskoleklass

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 
🙁 Nie,
zdecydowanie
się nie
zgadzam

😀 Tak,
zdecydowanie się

zgadzam

Nie 
wiem

1
Moje dziecko ma wsparcie
nauczycieli, gdy tego
potrzebuje.

2
Wraz ze swoim dzieckiem
wiemy, czego potrzebuje, aby
się uczyć i rozwijać.

3
Nauczyciele potrafią
zmotywować moje dziecko do
nauki.

4
Moje dziecko jest w stanie
pracować w ciszy i spokoju w
sali dydaktycznej (innymi
słowy moje dziecko podczas
zajęć, zarówno
indywidualnych, jak i
grupowych, jest w stanie
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skoncentrować się na
zadaniach i projektach.

5
Z jakiego powodu Państwa dziecko nie jest w stanie pracować w ciszy i
spokoju w sali dydaktycznej? (Można udzielić kilku odpowiedzi.)

   Moje dziecko jest rozpraszane przez innych uczniów ze swojej
klasy/grupy 

   Moje dziecko jest rozpraszane przez innych uczniów spoza swojej
klasy/grupy 

   Moje dziecko ma problemy z koncentracją 
   Moje dziecko ma problem ze znalezieniem miejsca, w którym nikt nie

będzie mu przeszkadzał 
   Nauczyciele mojego dziecka nie uciszają uczniów przeszkadzających

innym 
   Inne osoby dorosłe w szkole nie uciszają uczniów przeszkadzających

innym 
   Otoczenie fizyczne / infrastruktura, np. wentylacja, ogrzewanie,

chłodzenie, zbyt mało miejsca, światło, hałas 
   Inny powód 

 
🙁 Nie,
zdecydowanie
się nie
zgadzam

😀 Tak,
zdecydowanie się

zgadzam

Nie 
wiem

6
Nauczyciele wysłuchują opinii
moich i mojego dziecka i
przywiązują do nich wagę.

7
Jestem usatysfakcjonowany(-a)
wpływem, jaki mam na to, co
moje dziecko robi w szkole.

8
Podczas spotkania rodzica z
nauczycielem prowadzimy
konstruktywną dyskusję na
temat nauki i rozwoju mojego
dziecka.

9
Spotkanie rodzica z
nauczycielem prowadzone jest
w sposób zrozumiały dla
mojego dziecka.

10
Moje dziecko lubi chodzić do
szkoły.

11
Moje dziecko czuje się w
szkole bezpieczne.



 tak nie wolę nie
odpowiadać

12
Czy Państwa dziecko spotkało się z nieodpowiednim
traktowaniem (naruszenie nietykalności cielesnej /
nękanie) ze strony innego ucznia lub osoby dorosłej
w szkole?

Mamy przez to na myśli przypadki obrzucania obelgami, drażnienia,
odtrącania, grożenia, popychania, uderzania lub nieodpowiedniego
traktowania w inny sposób, z jakimi spotkało się Państwa dziecko (przez cały
semestr jesienny do chwili obecnej)

13
Czy rozmawiali Państwo z dowolnym członkiem
personelu szkoły na temat nieodpowiedniego
traktowania Państwa dziecka?

 
Kilka
razy w

tygodniu

Kilka razy
w

semestrze

Tylko kilka
razy w

semestrze
14

Jak często spotykają się Państwo z nieodpowiednim
traktowaniem swojego dziecka?

 
Uczeń

z 
klasy

Inny
uczeń ze
szkoły

Nauczyciel
mojego
dziecka

Inna osoba
dorosła

pracująca
w szkole

15
Kto potraktował Państwa dziecko w
nieodpowiedni sposób?

 
🙁 Nie,
zdecydowanie
się nie
zgadzam

😀 Tak,
zdecydowanie się

zgadzam

Nie 
wiem

16
Jestem zadowolony(-a) ze
szkoły mojego dziecka.

17
Mogę polecić szkołę mojego
dziecka.

18
Moje dziecko korzysta z
pomocy cyfrowych (np.
komputer, tablet, smartboard,
smartfon itp.) podczas nauki.

19
Jestem zadowolony(-a) ze
sposobu wprowadzenia
dziecka z przedszkola do
zerówki.



Prześlij odpowiedzi 


