
 

 

ANKIETA   DLA    UCZNIÓW 
Ankieta jest anonimowa. 

Celem ankiety jest przeprowadzenie diagnozy w zakresie kształcenia zawodowego w ramach projektów  10 
Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - 

SPR. – staże u przedsiębiorców. Bardzo prosimy o szczerość i zaangażowanie przy wypełnianiu ankiety. 

1. Wiek/ klasa 
…………………………………………………………………………………………………... 

2. Płeć (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 
□ kobieta 
□ mężczyzna 

3. Szkoła/zawód  
□ Technikum …............................................................................................................................. 
□ Zawodowa/Branżowa I stopnia ................................................................................................. 

4. Jakie czynniki miały wpływ na Twój wybór Szkoły i kierunku kształcenia? 
Proszę podać ich stopień ważności w skali od 1 (najważniejszy) do 7 (najmniej ważny) 
□zainteresowania, zdolności, umiejętności 
□bogata oferta szkoły 
□perspektywa znalezienia dobrej pracy 
□perspektywa dalszej edukacji 
□opinia kolegów/koleżanek 
□położenie szkoły, dobry dojazd 
□inne, jakie 
………………………………………………………………………………………………… 

5.Czy jesteś zadowolony/a z wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia?(proszę wybrać jedną z 
poniższych opcji). 
□ TAK 
Jeżeli tak, to dlaczego? 
........................................................................................................................................................ 
□ NIE 
Jeżeli nie, to dlaczego? 
........................................................................................................................................................ 

6. Czy Twoim zdaniem, po zakończeniu szkoły masz szansę na zdobycie pracy w wyuczonym 
zawodzie? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji). 
□ TAK 
□ NIE 
Jeżeli nie, to dlaczego? 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

7. Czy zrealizowany staż umożliwił Ci dobre przygotowanie zawodowe i osiągnięcie zamierzonych 
celów? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ TAK 
□ NIE 
Jeżeli nie, to które z poniższych czynników uważasz za najistotniejszy:  
□ w grupach było za dużo uczniów i nie wszyscy mieli możliwość praktycznych ćwiczeń na sprzęcie 
□ brak wystarczającej ilości sprzętu 



 

 

□ brak właściwego podejścia pracodawcy, złe traktowanie 
□inne, jakie? 
………………………………………………………………………………………………….. 

8. Czy Pracodawca zapoznał Cię z programem stażu? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Tak  
□ Nie  

9. Czy pracodawca zapoznał Cię z obowiązującym regulaminem pracy i przeszkolił Cię na zasadach 
przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Tak  
□ Nie  

10. Czy staż odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem? ?(proszę wybrać jedną z poniższych 
opcji). 
□ TAK 
□ NIE 

11. Czy wyznaczony przez pracodawcę Opiekun/Opiekunka posiadał/a wystarczającą wiedzę 
dotyczącą zadań objętych programem stażu? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Zdecydowanie tak  
□ Raczej tak  
□ Nie mam zdania  
□ Raczej nie  
□ Zdecydowanie nie  

12. Czy Twoim zdaniem Opiekun/Opiekunka poświęcał/a Ci wystarczającą ilość czasu podczas 
wykonywania zadań objętych programem stażu? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Tak, poświęcał mi wystarczającą ilość czasu  
□. Raczej tak  
□. Raczej nie  
□. Nie, poświęcał mi zdecydowanie za mało czasu  

13. Czy Pracodawca zapewnił Ci miejsce i warunki niezbędne do prawidłowego  
wykonywania zadań objętych programem stażu? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Tak  
□ Nie  

14. Czy podczas odbywania stażu zdarzyło Ci się wykonywać czynności, które nie były przewidziane w 
programie stażu? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji). 
□ nigdy 
□ rzadko 
□ często 
□ podczas każdych zajęć 
Jeżeli tak, to jakie?   
………………………………………………………………………………………………........ 

15. Czy staż, który odbyłeś/odbyłaś u pracodawcy, jest zgodny z Twoim kierunkiem/ profilem szkoły? 
?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji). 
□ Zdecydowanie tak  
□ Nie, ale jest bardzo zbliżony  
□ Zdecydowanie nie  



 

 

16. Czym się kierowałeś/łaś wybierając staż u danego pracodawcy? (można zaznaczyć kilka)  
□ Chciałam/em poznać specyfikę pracy w branży, która mnie interesuje  
□ Perspektywą przyszłego zatrudnienia w tejże firmie/ instytucji  
□ Była to najlepsza z możliwych propozycji  
□ Właściwie trudno powiedzieć czym się kierowałam/em  
□ Inne (proszę wskazać jakie?) …………………………………………………………...........  

17. Czy wykonywane zadania w ramach programu stażu sprawiały Ci radość i satysfakcję? ?(proszę 
wybrać jedną z poniższych opcji).  
□. Tak, czerpałem z wykonywania powierzonych mi zadań ogromną radość i satysfakcję  
□ Raczej tak  
□ Trudno powiedzieć  
□ Nie, starałem/łam się tylko dobrze wykonywać powierzone mi zadania  

18. Czy zadania wykonywane przez Ciebie w ramach programu stażu przyczyniły się do zdobycia 
przez Ciebie nowych umiejętności praktycznych? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Zdecydowanie tak  
□ Raczej tak  
□ Nie mam zdania  
□ Raczej nie  
□ Zdecydowanie nie  

19. Czy jesteś zadowolona/y z przebiegu stażu? ?(proszę wybrać jedną z poniższych opcji).  
□ Jestem bardzo zadowolona/y  
□ Jestem raczej zadowolona/y  
□ Nie mam zdania  
□ Jestem raczej niezadowolona/y  
□ Jestem bardzo niezadowolona/y  

20. Twoje dodatkowe uwagi na temat organizacji stażu zawodowego (np. gdzie zamierzasz 
wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności):  
…………………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..........................
................................................................................................................................ 

21. Czy uczestniczyłeś w zajęciach realizowanego w Szkole/Centrum w ramach projektu 
współfinansowanego z funduszy europejskich lub innego, podobnego projektu edukacyjnego na 
terenie Powiatu Wadowickiego? (proszę wybrać jedną z poniższych opcji). 
□ Tak 
□ Nie  
Jeżeli ,,tak” to napisz w jakiej formie?………………………………………………………...  

22. Napisz, co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły? (proszę wybrać jedną z poniższych opcji). 
□ podjąć pracę w wyuczonym zawodzie 
□ podjąć pracę, ale w zawodzie nie związanym z wyuczonym zawodzie 
□ kontynuować naukę 

 



 

 

23. W celu zapewnienia optymalnych warunków uczestnictwa młodzieży w stażach zawodowych, 
kursach, zajęciach wyrównawczych i innych formach aktywizacji zawodowej młodzieży, proszę 
wskazać jakie potrzeby osób z niepełnosprawnością, powinny być zapewnione przy organizacji w/w 
działań(można zaznaczyć kilka opcji) 
□ dostępność architektoniczna budynku szkoły (np. schodołaz, platforma, uchwyty) 
□ technologie wspomagające (np. czytniki, laptopy, zestawy słuchawkowe) 
□ środki kształcenia specjalnego (np. plansze dydaktyczne, programy multimedialne, audiobook) 
□ kompetencje nauczycieli/ osób prowadzących kursy, zajęcia 
□ Inne …………………………………………………………………………………………… 

24. Czy w Twojej szkole zapewnienia się optymalne warunki uczestnictwa w różnych formach 
wsparcia młodzieży z niepełnosprawnością? (proszę wybrać jedną z poniższych opcji). 
□ Tak 
□ Nie 
Jeżeli wybrałaś/eś odpowiedź ,,NIE” to napisz co możemy zrobić w tej sprawie 
 ………………………………………………………………………………………………… 

25. Czy w Twojej szkole stosuje się zasadę równości szans kobiet i mężczyzn? (proszę wybrać jedną z 
poniższych opcji). 
□ Tak 
□ Nie 
Jeżeli wybrałaś/eś odpowiedź ,,NIE” to napisz jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować 
dyskryminację 
…………………………………………………………………………………………………... 

26. Jeżeli chcesz podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi kształcenia zawodowego w szkole czy u 
przedsiębiorcy to napisz kilka zdań. Z pewnością Twoje uwagi i sugestie zostaną wzięte pod uwagę 
przy analizie efektywności kształcenia w powiecie wadowickim. 
….................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 


