Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100, STO
ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa
Tel. (022) 865 74 55
E-mail: sekretariat@jaskolka100.org

ANKIETA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Szanowni Państwo,
„setka” jest szkołą społeczną, miejscem myślenia twórczego i budowania wiary we własne uzdolnienia
i możliwości. Oznacza to, że w życiu naszej szkoły aktywnie uczestniczą uczniowie, nauczyciele oraz
rodziny naszych wychowanków. Wszyscy tworzymy społeczność, uczymy się żyć razem – nie obok siebie.
Przed rozpoczęciem edukacji w naszej szkole chcemy poznać dzieci, ich upodobania, potrzeby oraz
Państwa oczekiwania wobec naszej szkoły, w związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

INFORMACJE O DZIECKU
1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................................
data urodzenia ......................................... miejsce urodzenia .......................................................................
adres zamieszkania …………...................................................................……………………………………………………………
2. Do którego przedszkola uczęszczało dziecko? (dotyczy kandydatów klasy 1 rekrutujących się przed
rozpoczęciem roku szkolnego)
..........................................................................................................................................................................
3. Do jakiej szkoły uczęszczało dziecko? (dotyczy kandydatów do klas 1-8)
..........................................................................................................................................................................
4. W jakiej dziedzinie dziecko jest uzdolnione?
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
5. Czy dziecko korzystało z pomocy specjalisty:
 logopedy

 rehabilitanta

 „TUS”

 psychologa

 bądź wymaga pomocy

 innych: ..............................................................

 pedagoga

 terapii „zajęć SI”

...........................................................................

6. Jakie dziecko ma zainteresowania?
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................

7. Czy dziecko posiada orzeczenie / opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? TAK £

NIE £

8. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu:
 Przez dziecko ……………………….........................................................................………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................................................
 Przez całą rodzinę …………………………………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………..................................................................................
9. Inne ważne informacje o Państwa dziecku (takie, które mogą być istotne dla jego funkcjonowania
w szkole, np. przewlekłe choroby, przeciwskazania).
...........................................................................................................................................................................
10. Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy? TAK £

NIE £

 W niepełnym wymiarze godzin (do godz. 15.30)
 W pełnym wymiarze godzin (do godz. 17.30)
11. Czy wiecie Państwo, że nasza Szkoła jest szkołą integracyjną?

TAK £

NIE £

12. Proszę krótko opisać, co dla Państwa oznacza „szkoła integracyjna?”
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ANKIETA DOTYCZĄCA RODZICÓW
A. Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej szkole? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 Od znajomych

 Ze szkolnej strony internetowej www.jaskolka100.org

 Z przedszkola

 Od rodziców uczniów, którzy chodzą do „100”

 Z Internetu

 Inne (jakie?) ………………….....................................................

B. Proszę wybrać 3 powody, dla których wybraliście Państwo naszą szkołę
 Wysokie miejsce w rankingach szkół

 Społeczny charakter szkoły

 Dobra kadra nauczycielska

 Ciekawe życie szkolne

 Przyjazna atmosfera w szkole

(wiele zajęć, imprez pozalekcyjnych)

 Brak przemocy w szkole

 Integracja

 Indywidualne traktowanie uczniów

 Inne (jakie?) ………………………...........................………

 Bliska odległość od miejsca zamieszkania

.......….....................................................................

C. Wykonywany zawód i miejsce pracy rodziców (odpowiedzi nieobowiązkowe)
Mama – ……………......…………………………………........................................................................................................
Tata – ……........................................................................………......…………………………………...................................

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Podpis rodzica

