
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon  
Publiczne Gimnazjum Nr 5  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  
w Jarosławiu 



Publiczne gimnazja - wskaźniki EWD 

wyniki egzaminów zewnętrznych (2012-2014) – JĘZYK POLSKI 
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Publiczne gimnazja - wskaźniki EWD 

wyniki egzaminów zewnętrznych (2012-2014) – HISTORIA I WOS 

PG 1 

PG 2 

PG 4 

PG 5 

PG 3 

szkoła wspierająca 

szkoła 

niewykorzystanyc

h możliwości 

szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 



  
Publiczne gimnazja - wskaźniki EWD 

wyniki egzaminów zewnętrznych (2012-2014) – MATEMATYKA 
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Publiczne gimnazja - wskaźniki EWD 

wyniki egzaminów zewnętrznych (2012-2014) – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 
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Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

ANKIETA  NR  1 

Bezpieczeństwo w szkole 

 

Szkoła podstawowa - 107 ankiet 

Gimnazjum  - 55 ankiet  

 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Jak Pani/Pana zdaniem szkoła wywiązuje się  

z opieki na dziećmi? 

 

  

Szkoła 

podstawowa 

Gimnazjum 

Bardzo dobrze 32 % 30 % 

Dobrze 61 % 70 % 

Źle  5 % (5 osób) 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Czy Pana/i zdaniem dziecko czuje się w szkole 

bezpiecznie? 

 

  

Szkoła 

podstawowa 

Gimnazjum 

Zawsze 42 % 64 % 

Prawie zawsze 46 % 33 % 

Czasami 8 %  

Nie wiem 1 osoba 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Czy dziecko chętnie chodzi do szkoły? 

  

Szkoła 

podstawowa 

Gimnazjum 

Zawsze 47 % 33 % 

Prawie zawsze 40 % 64 % 

Czasami 11 %  

Nigdy 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Na pytanie  dotyczące rodzajów agresji, z jakimi 

spotkało się dziecko  ze strony kolegów na terenie 

szkoły, ankietowani najczęściej wymieniali: 
 

- bicie,  

- kopanie,  

- popychanie,  

- przezywanie,  

- obgadywanie,  

-niszczenie własności.  

 

  

  



Jeśli chodzi o zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania szkoły, to rodzice 

uczniów klas najmłodszych najczęściej niepokoją się o: 

- bezpieczeństwo swoich dzieci (głównie chodzi tu o obecność uczniów klas 

starszych szkół podstawowych i gimnazjum),  

- zgłaszają zastrzeżenia dotyczące stanu toalet,  

- dzieci noszą zbyt ciężkie tornistry,  

- niepokoi ich również to, że „do szkoły może wejść każdy”.  

Pojawiły się również głosy , że: 

-  „szkoła jest nudna”,  

- lekcje są monotonne,  

- nauczyciele wyróżniają niektórych uczniów,  

- dzieci są niesprawiedliwie oceniane,  

- źle ułożony plan lekcji,  

- zmiany nauczycieli wiodących przedmiotów.  

Są to uwagi rodziców uczniów szkoły podstawowej. Rodzice uczniów 

gimnazjum nie zgłaszali uwag.    

Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

ANKIETA  NR  2 

Bezpieczeństwo w szkole 

 

Szkoła podstawowa i gimnazjum  - 90 ankiet  

 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Pytanie nr 1 :  

Czy są spełniane Państwa oczekiwania wobec 

szkoły jeśli chodzi o:   

SZKOŁA PODSTAWOWA 

nauczanie tak 

60% 

raczej tak  

28% 

raczej nie 

6% - 3 osoby 

nie 

4% 

wychowanie tak  

58% 

raczej tak 

 30% 

raczej nie 

8% 

nie 

2% 

opieka tak 

54% 

raczej tak 

40% 

raczej nie 

6% 

nie 

rozwijanie 

zainteresowań 

tak 

28% 

raczej tak 

50% 

raczej nie 

18% 

nie 

4% 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Pytanie nr 1 :  

Czy są spełniane Państwa oczekiwania wobec 

szkoły jeśli chodzi o:   

GIMNAZJUM  

nauczanie tak 

32% 

raczej tak  

50% 

raczej nie 

4%  

nie 

4% 

wychowanie tak  

36% 

raczej tak 

 54% 

raczej nie 

4% 

nie 

2% 

opieka tak 

36% 

raczej tak 

50% 

raczej nie 

4% 

nie 

rozwijanie 

zainteresowań 

tak 

23% 

raczej tak 

32% 

raczej nie 

23% 

nie 

14% 



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Pytanie nr 2: 

Czy wartości i postawy, które kształtuje szkoła są Panu/i bliskie?  

  

tak:   SP – 50%, PG – 23% 

raczej tak:  SP – 42%, PG – 54,5% 

raczej nie:  SP – 4%,   PG – 9% 

nie:   SP – 4% 

 

  

  



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Pytanie nr 3 :  

Czy szkoła umożliwia  Panu/i czynny udział w jej życiu?  

  

tak:   SP – 46%,  PG – 36,4% 

raczej tak:  SP – 48%,  PG – 41% 

raczej nie:  SP – 4%,    PG – 9% 

 

  

  



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Pytanie nr 4:  

Proszę ocenić swoje zaangażowanie w działalność szkoły (aktywny 

udział w zebraniach, praca w Radach Rodziców, zaangażowanie  

w życie klasy, składanie wniosków i propozycji, spotkania  

z wychowawcą, pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości itp.) 

bardzo duże:   SP - 6%,    PG - 0%  

duże:    SP - 8%,    PG – 9% 

średnie:  SP – 50%,  PG – 32% 

małe:  SP – 10%,  PG – 4,5% 

wcale się nie angażuję:  SP – 2% 

 

Jako przyczynę braku zaangażowania się w życie szkoły, ankietowani podają przede 

wszystkim brak czasu, pracę zawodową.   



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Pytanie nr 5: 

Uwagi dotyczące pracy szkoły 

  

Jako pozytywy ankietowani wymieniali: 

- dobry kontakt z wychowawcami klas, wychowawcami świetlicy,  

- zaangażowanie nauczycieli w nauczanie i wychowanie,  

- nowy plac zabaw, szafki,  

- wprowadzenie dziennika elektronicznego,  

- otwarcie nauczycieli na współpracę z dziećmi i rodzicami,    

- dobrze zorganizowane i ciekawe zajęcia podczas ferii zimowych.    



Wynik ankietyzacji Rodziców uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 

Rzeczy, które należy zmienić to: 

- remont toalet,  

- usprawnić przekaz informacji,  

- organizowanie kółek zainteresowań,  

- wprowadzić czytelną i zrozumiałą  wagę ocen,  

- zbyt ciężkie plecaki,  

- szkoła powinna wprowadzić większą dyscyplinę,  

- zwrócić uwagę na dyżury nauczycieli,  

- brak szatni dla dzieci klas I-III,  

- nierówne traktowanie uczniów przez niektórych nauczycieli.  


