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1. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkofa ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do
pracy z 6 - latkami w klasie pierwszej?
a.

w stopniu bardzo dobrym

b.
c.

w stopniu dobrym
w stopniu dostatecznym

d.

nie jest przygotowana

Q
Q

2. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkota ma przygotowanych nauczycieli do pracy w klasie pierwszej?
a. w stopniu bardzo dobrym
b. w stopniu dobrym

d

c.

O

w stopniu dostatecznym

d. nie jest przygotowana

n

3. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoia ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (czesc
rekreacyjna, boisko, swietlica itp.)?
a.
b.
c.
d-

w stopniu bardzo dobrym
w stopniu dobrym
w stopniu dostatecznym
nie sq przygotowane

4. Jak nauczyciele prowadza^ zaj^cia edukacyjne w klasach pierwszych?
a. w sposob tradycyjny (zaje_cia w lawkach, lekcje 45 minutowe itp.}
b. w sposob elastyczny - rozny czas zajec edukacyjnych
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5. Prosz^ wybrac okreslenia opisujace prac^ swietlicy dla najmtodszych uczniow w Pani(a) szkole.
a. grupy nie wifkszeniz 25 uczniow
b. dodatkowe zaj^cia rozwijajace zainteresowania dzieci w czasie pobytu w swietlicy
c. dodatkowe zajecia o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym
d. indywidualne wspieranie dzieci w nauce

6. Prosze_ wybrac okreslania opisujace zaplecze socjalne dia najmiodszych uczniow w Pani(a) szkole.
a. wydzieione miejsce w szkole dia klas I - III
b. wydzieione i wyposazone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy szkoiy

G

c. oddzielne i wyposazone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji na boisku szkolnym
7.

j@

Prosz§ wybra6 okreslenia opisujace serwowanie posilkow dia najmiodszych uczniow w Pani(a) szkole.

a. funkcjonuje stotowka
b. szkda zapewnia posiiki dzieciom korzystajac z cateringj
c. ciepiych posilkow nie ma, istnieje mozliwosc innego wyzywienia
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d. szkoia nie organizuje wyzywienia uczniom najmiodszych klas

CD

8. Prosze_ wybrac okreslenia opisujace proces tegodnego przejscia z przedszkoSa do szko!y.
a. Dlugosc okresu adaptacji zalezy od potrzeb dzieci
b. W zaj^ciach adaptacyjnych biora_ udzial rodzice dzieci
c.

Informacje o gotowosci dziecka do podjecia nauki w szkole sa^wytycznymi do pracy w klasie pierwszej

9. Jak ocenia Pan(i) komunikacje. miedzy nauczydeSami a rodzicami dzieci w najmtodszych klasach?
a.
b.
c.
d.
e.

jest bardzo dobra
jest dobra
jest rozna i dobra i zia
nie jest najlepsza
jest zdecydowanie zta.
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10. Czego Pani/a zdaniem oczekuja.najcze,sciej od szkoly rodzice dzieci 6 letnich?
a. dobrej opieki i zapewnienia bezpieczenstwa w szkole
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b. ciekawej oferty edukacyjnej zaspokajajacej potrzeby edukacyjne dzieci
c. indywidualizowania pracy z dziecmi odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
d. rozwijania takich cech jak zdyscyplinowanie, dobre zachowanie
e. ksztaltowanie umiejejnosci wspoipracy w grupie i wzajemnego wspierania sie_ w nauce
f.

swobody w rozwijaniu zainteresowah dzieci, mozliwosci ich aktywnego dziaJania
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