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Анкета для учнів січень 2022
Запитання

Відповіді

136

Налаштування

136 відповідей
Приймати відповіді

Усі відповіді

Запитання

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses

Окремий респондент
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Заклад освіти
136 відповідей

Бібрський опорний ліцей ім. Уляни Кравченко
Бібрський опорний ліцей
Бібрський опорний ліцей ім.Уляни Кравченко
Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко
Бібрська ОЗЗСО
Бібрський опорний ліцей ім.Уляни Кравченко
Школа
Бібрський ОЗЗСО
Бібрський опорний ліцей
Бібрський опорний ліцей ім. Уляни Кравченко
Бібрський ОЗЗСО
Бібрський опорний ліцей ім. Уляна Кравченко
Бібрська ОЗЗСО
Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко
Бібрський ліцей ім. Уляни Кравченко
Бібрського ОЗЗСО
Бібрське ОЗЗСО |-||| ст. Імені У. Кравченко
Бібрський оззсо і-іііст ім Уляни Кравченко
Бібрського ліцею
бібрський опорний ліцей
Бібрський опорний ліцей імені Уляни Уравченко
Бібрський опорний ліцей ім. УляниКравченко
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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Бібрський опорний ліцей ім. Уляни Кравчинко
Бібрський опорний ліцей їм. Уляни Кравченко
Бібрський Опорний Ліцей
Бібркого ОЗЗСО I-III ст.
Бібрського ОЗЗСО I-III
Бібрського ОЗЗСО I-III ст.
Бібрський ОЗЗСО 1-3 ступеня
Бібрський ОЗЗСО І-ІІІ ст
Бібрської ОЗЗСО І-ІІІ ст.
БібрськИЙ опорний ліцей ім. Уляни Кравченко
Бібрський опорний ліцей ім.Уляни Коавченко
Бібрський опорний лицей ім. Уляни Кравченко
ім Уляни Кравченко
Імені Уляни Кравченко
Бібрський опорний ліцей Ім. Уляни Кравченко
Бібрська ОЗЗСО 1-3 ст.
Ліцей
Бібрський опорний ліцей іменні Уляни Кравченко
школа
Бібрський навчальний заклад
Опорний Ліцей Бібрського ОЗЗСО ім. Уляни Кравченко
Бідоська опорний ліцей імені Уляни Кравченко
Бібрський оззсо і-іііст ім уляни Кравченко
Бібрський ОЗЗСО 1-3 ст.
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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ОЗЗСО
ОЗНЗ бібрська ЗОО 1-3ст ім Уляни Кравченко
Бібрська ОЗЗСО 1-3СТ.
Місто Бібрка, Ліцей
Бібрська ОЗЗСО l-lll ступеня
Бібрський опорний ліцей
Бібирська ОЗЗСО
Бібського ООЗСО
Бібрка
Бібрського ОЗЗСО
Бібрський Опорний Ліцей
Бібрський опорний ліцей ім Уляни Кравченко

Клас

Копіювати

136 відповідей
40
38 (27,9%)
30
19 (14%)
20
13 (9,6%)

11 (8,1%)
8 (5,9%)
4 (2,9%) 3 (2,2%)
4 (2,9%) 4 (2,9%)4 (2,9%) 4 (2,9%)
3 (2,2%)
2 (1,5%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)2 (1,5%) 2 (1,5%)2 (1,5%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7

10

0
9
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11 б
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6
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https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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Дата

Копіювати

136 відповідей
60
42 (30,9%)
40

19 (14%)
20

10 (7,4%)
6 (4,4%)
5 (3,7%)
5 (3,7%)
4 (2,9%) 5 (3,7%)
3 (2,2%)
2 (1,5%)
2 (1,5%)
2 (1,5%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%) 1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%) 1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%
1 (0,7

0
01212022

2022.01. 21
20.01.2021
21 січня

21. 01.22.

21січня
21.01.20222

27.01
25 січня

1. Вам подобається перебувати у школі?

28.01.2022
27.12.2022

Копіювати

136 відповідей

дуже подобається;
24,3%

подобається;
не дуже подобається;
не подобається.

10,3%
61%

2. Вам комфортно у школі (гімназії, ліцеї)?

Копіювати

136 відповідей

комфортно;
в цілому комфортно;
16,9%

не дуже комфортно;
некомфортно.

57,4%

23,5%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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3. Вас задовольняє розклад занять?

Копіювати

136 відповідей

так, цілком задовольняє;
переважно задовольняє;
14,7%

переважно не задовольняє;
цілком не задовольняє.

50,7%

27,9%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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4. Якщо розклад занять не задовольняє, то чому?
44 відповіді

Задовільняє
Все задовольняє
Задовольняє
Все добре

Уроки розставленні не дуже класно
Задовольняє
тому що в нас занружений тиждень
для прикладу,одного дня надто багато важких уроків,а на наступний залишається лише
фізкультура,трудове навчання і т.д.
дві історії підряд, мало інозімної мови
Інколи бувають важкі уроки в кінці дня, а легкі на початку
.
2 одинакових предмети в один день
Нерівномірно розподілені важкі предмети
Все добре
У деякі дні є дуже легкі уроки а у інші дні дуже важкі.
Складно
забагато важких предметів на один день
інколи забагато важких предметів на один день
Неправильно розставляють уроки, завелике навантаження.
Задоволений
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses

7/31

07.06.22, 09:51

Анкета для учнів січень 2022 - Google Форми

завелика нагрузка
Фізкультура з молодшими школярами
Тим предметам, які зазвичай складають на ЗНО чи ДПА, виділяється дуже мало годин. Або
проводять останніми уроками (коли усі вже втомлені).
Не розумно ставити 11 клас з молодшими класами , а якщо не розрахуєш сили і попадеш дитині в
голову то що буде?!
Бувають тяжкі дні з одних важких предметів, а бувають з легких
Алгебра і геометрія в одному дні
Мене розклад задовольняє.
Забагато уроків складних уроків за день
Забагато деяких уроків
в четвер перший урок математика!
Бажано щоб було кожин день по 1 уроку легкому.наприклад музика
Мені вже підходить
Сильне навантаження на голову
В середу дуже важкі уроки
Все задовільняє

5. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)

Копіювати

136 відповідей
100
84 (61,8%)

75

50
35 (25,7%)

25
3 (2,2%)

14 (10,3%)

0
1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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6. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)

Копіювати

136 відповідей
80

80 (58,8%)

60

40
36 (26,5%)
20
2 (1,5%)

18 (13,2%)

0
1

2

3

7. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)

4

Копіювати

136 відповідей
80
65 (47,8%)

60

40

39 (28,7%)
28 (20,6%)

20

4 (2,9%)
0
1

2

3

8. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)

4

Копіювати

136 відповідей

100
92 (67,6%)
75

50
33 (24,3%)

25
4 (2,9%)

7 (5,1%)

0
1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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9. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)

Копіювати

136 відповідей
60
53 (39%)
44 (32,4%)

40
32 (23,5%)
20

0

7 (5,1%)
1

2

3

10. Як Ви оціните за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – відмінно)

4

Копіювати

136 відповідей
80
66 (48,5%)

60

40
33 (24,3%)
26 (19,1%)

20
11 (8,1%)
0
1

2

3

11. Чи є харчування, яке пропонує шкільна їдальня, смачнимта корисним?

4

Копіювати

136 відповідей

так, їжа в їдальні завжди смачна і
корисна;

43,4%

18,4%

як правило, їжа в їдальні смачна і
корисна;
їжа несмачна;
не знаю, бо не харчуюсь у шкільній
їдальні;

34,6%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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12. Інформують Вас учителі, керівництво школи щодо правил охорони
праці,техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під
час надзвичайних ситуацій?

Копіювати

136 відповідей

так, регулярно, із залученням
спеціальних служб (пожежна, з
надзвичайних ситуацій та інші);

47,8%

так, регулярно вчителі інформують під
час проведення навчальних занять;
у поодиноких випадках;
не інформують взагалі.

44,9%

13. Чи використовується під час навчання та позаурочних заходів:

Постійно

Часто

Іноді

Копіювати

Ніколи

75

50

25

0
Лабораторне обладнання

Комп’ютерна техніка та програми

Інтернет

14.Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в школі?

Копіювати

136 відповідей

так, мені безпечно;
здебільшого, так;

48,5%

здебільшого, ні;
я не почуваюся в безпеці.

44,9%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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15. Звідки Ви отримуєте інформацію про те, що таке булінг, інші форми насильства?
136 відповідей

Від вчителів
Від класного керівника
Від вчителів
Від учителів
Від класного керівника і від вчителів
Класний керівник
Вчителі
від класного керівника
Від класного керівника
Від класного керівника
від вчителів
Від соціального педагога
Від поліції,вчителів
інколи від вчителів
Із застерігання вчителів
Від кабінету центру виховної роботи,класного керівника і директора.
Від психолога
від інших учнів
Від учителів , шкільних психологів , інтернет
Нам проводять спеціальні окремі заходи/заняття
Позакласні заходи
були відповідні зоходи
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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Вчителі доволі часто інформують нас про булінг, залучаючи до різних заходів, показуючи презентації
та відео
Від вчителій й поліцейських які повідомляють нас
Від учителів, шкільного психолога
Нас інформують вчителі
На виховних роботах
В інтернеті і від вчителів
Інтернет, школа
Зі школи
Дізнаюсь сам
Плакати які розвішані на стінах у школі
Від класного керівника, або в Інтернеті
Від класного керівника , а також проводяться різні заходи
.
від вчителів, з інтернету
Повідомляють
Від вчителів,батьків
З Інтернета та школи
Від класної керівнички і від інших вчетилів
від вчителя
Від вчителів
В більшості від Учителя.
Розказують вчителі
Нам розказують вчителі
Від класного керівника, або від інших вчетелів.
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses

13/31

07.06.22, 09:51

Анкета для учнів січень 2022 - Google Форми

Класний керівник, центр виховної роботи
Інтеренет - інші люди
Від вчителів або класного керівника
Історичка
вчителя
школа, інтернет
у школі у інтернеті
Вчитель
Вчителі
З плакатів
З уроків
від учителів
Від вчителів і не тільки
На уроці Основ здоров'я
зі слів батьків
Інтернет
Батьки
Від вчителів та батьків
Інтернет
З нами проводить бесіди психолог чи класний керівник
Від вчителя
Звісно
Від дирекції
З інтернету
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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Здебільшого від вчителів
Інтернет
Вчителі, плакати у школі
Від класно керівника
Через урок "Основ Здоров'я".
Від школи та вчителів
З частих нагадувань поліцейки і вчительки етики
кожного року ми про це розмовляємо з класним керівником та вчителем основ здоров'я на уроках
основи здоров'я
Класного керівника
Від Учителя
Від учителя який нам пояснює
Від поліцейських а бо вчителів які нам про то розказують
Інколи від вчителів
зі школи
Поліцейські і вчителька етики
Через класного керівника
Розповідають вчителі
Розказали вчителі

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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16. Чи відчуваєте Ви у школі булінг/цькування (систематичні дії (або
бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному,
фізичному, економічному, сексуальному насильстві)?

Копіювати

136 відповідей

не відчуваю, мені комфортно у школі і
класі;

22,8%

щодо мене були поодинокі випадки
агресії або кепкування;
досить часто відчуваю агресію і
кепкування щодо себе, мені
психологічно некомфортно;
постійно відчуваю цькування, я не
хочу відвідувати школу;

71,3%

17. Якщо Ви потерпали від булінгу /цькування у школі, то від кого? (можливо
обрати кілька варіантів відповідей):

Копіювати

64 відповіді

директор;
заступник(и) директора;

3 (4,7%)
2 (3,1%)

класний керівник;

14 (21,9%)
17 (26,6%)

учителі;
однокласники;

22 (34,4%)

інші учні школи;
технічний персонал школи;
батьки інших учнів;
інші особи (вкажіть, будь ласк…
0

27 (42,2%)
9 (14,1%)
8 (12,5%)
9 (14,1%)
10

20

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses

30
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18. Якщо Ви потерпали від випадків булінгу (цькування), чи стали його
свідком, то до кого Ви звертались за допомогою у закладі освіти? (можливо
обрати кілька варіантів відповідей)

Копіювати

78 відповідей

31 (39,7%)

ні до кого не звертався/лася;
6 (7,7%)

до директора;
до практичного психолога;

5 (6,4%)
7 (9%)

до заступника директора;
до класного керівника;

41 (52,6%)
10 (12,8%)

до педагогів;
до однокласників;

6 (7,7%)

до інших осіб (до кого саме?).

6 (7,7%)
0

10

20

30

40

19. Чи допомогло це звернення зупинити булінг (цькування) відносно Вас?

50

Копіювати

68 відповідей

ніхто нічого не зробив;
44,1%

мені намагалися допомогти, але
булінг не припинився;
мені допомогло частково: цькування
припинилося на певний час;
булінг стосовно мене припинився.

14,7%

29,4%

11,8%

20.Керівництво закладу освіти доступне та відкрите до спілкування?

Копіювати

136 відповідей

так;
переважно так;

42,6%

переважно ні;
8,8%

ні.

47,1%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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21.Розглядає керівництво закладу освіти Ваші звернення?

Копіювати

136 відповідей

так, звернення приймаються і
розглядаються;

14%
20,6%

так, звернення приймаються, однак
лише деякі з них розглядаються;
у школі не практикується розгляд
звернень;

23,5%

мені нічого не відомо про можливість
звернення до керівництва школи.
41,9%

22.У Вашому закладі освіти розроблені правила поведінки? Чи ознайомлені
Ви з ними та дотримуєтеся їх?

Копіювати

136 відповідей

14,7%

так, правила розроблені,
оприлюднені, я їх дотримуюся;
так, правила розроблені,
оприлюднені, але я їх не дотримуюся;
правила не оприлюднені, але я
дотримуюся загальних правил
культури поведінки;
мені нічого про це невідомо.

73,5%

23.Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти?

Копіювати

136 відповідей

так;
50,7%

переважно так;
переважно ні;
ні

45,6%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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24.Якщо Ваші права у закладі освіти порушуються, то які саме і в чому це проявляється?
32 відповіді

Не порушуються
не порушуються
Права не порушуються
Не порушуються
Таке як забирання телефона
У закладі освіти мені завжди допомагають!!!
ні не порушуються
Все добре
Все добре
Непорушують

У ігноруванні вчителя.

...
Не порушують
Словесний булінг
Булінг від деяких вчителів
Особиста свобода
Ні
Ніякі
Це все від хлопців
Нічого не порушують
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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25.Інформує Вас заклад про те, як безпечно користуватися Інтернетом?

Копіювати

136 відповідей

так, проводяться інформаційні заходи;
так, проводяться лише під час уроків
інформатики;

17,6%

ні, заходи не проводились, але я
дотримуюся загальноприйнятих
правил безпечного користування
мережею Інтернет;
жодних заходів не проводилося.

73,5%

26.Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями

Так

Переважно так

Переважно ні

Копіювати

Ні

80
60
40
20
0
Учителі мене підтримують

Учителі вірять у мене і мої
успіхи

Учителі мене поважають

27.Ви отримуєте інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання
навчальних досягнень?

На моє прохання вчителі
мені допомагають

Копіювати

136 відповідей

так, отримую;

14,7%

82,4%

так, отримую, але тільки у разі
звернення до вчителя;
не отримую, навіть у разі звернення
до вчителя, користуюсь інформацією з
офіційних джерел;
не отримую.

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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28.Наскільки вчителі справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення?

Копіювати

136 відповідей

оцінюють справедливо;
у більшості випадків оцінюють
справедливо;

56,6%

у більшості випадків оцінюють
несправедливо;
оцінюють несправедливо.

34,6%

29.Наскільки доступно вчителі пояснюють та аргументують виставлення
оцінок?

Копіювати

136 відповідей

вчителі ще до початку оцінювання
завжди пояснюють, за що я можу
отримати ту чи іншу оцінку, а після о…

43,4%
9,6%

вчителі, в переважній більшості,
пояснюють вимоги до оцінювання,
аргументують оцінку лише на моє п…
вчителі дуже рідко попередньо
пояснюють вимоги до оцінювання, н…
вчителі ніколи не пояснюють вимоги
до оцінювання, відмовляються обґр…

43,4%

30.Чи здійснюєте ви самооцінювання результатів своєї роботи під час
занять?

Копіювати

136 відповідей

так, постійно;
33,8%

здебільшого, так
дуже рідко;
7,4%

41,9%

ніколи.

16,9%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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31.В яких формах Ви, як правило, отримуєте зворотній зв’язок від вчителів
щодо Вашого навчання:

Від усіх вчителів

Від більшості вчителів

Від окремих вчителів

Копіювати

У поодиноких випадках

60

40

20

0

Аргументація виставлених
оцінок

Аналіз допущених помилок

Визначення шляхів
покращення результатів
навчання

Заохочення до подальшого
навчання

32.У школі оцінюють Ваші навчальні досягнення з метою:

Копіювати

136 відповідей

відстеження Вашого індивідуального
прогресу;
визначення рівня Ваших знань, умінь і
навичок;

12,5%

для відтворення матеріалу
підручника;

61,8%

мені невідомо з якою метою;

16,9%

оцінка використовується як інструмент
покарання.

33.Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання? (можна обрати кілька
варіантів відповідей)

Копіювати

136 відповідей

109 (80,1%)

виключно від моєї праці та на…
45 (33,1%)

від моєї праці та батьків, які м…
від рівня викладання;

72 (52,9%)
21 (15,4%)

від більш поблажливого став…
від моїх однокласників, які до…
від погодних умов;
від обладнання та інтер’єру ш…
від об’єктивного/необ’єктивно…
0

6 (4,4%)
7 (5,1%)
10 (7,4%)
23 (16,9%)
25

50

75

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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34.Ваша думка вислуховується і враховується вчителями під час проведення
уроків?

Копіювати

136 відповідей

так, завжди і в повній мірі
враховується;
11%

48,5%

враховується з окремих предметів;
більшість вчителів нав’язують свою
думку як єдино правильну;
у школі думка учнів практично не
враховується

36%

35.Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь:

Копіювати

136 відповідей

28,7%

18,4%

я відповідально ставлюсь до
навчання, усвідомлюю його
важливість для подальшого життя,…
я відповідально ставлюсь до
навчання, усвідомлюю його
важливість для подальшого життя, а…
освітній процес у моїй школі не сприяє
відповідальному ставленню до навч…
вважаю, що школа не готує
випускника до життя, тому у мене ві…

49,3%

36.Проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної
доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності
вказувати джерела інформації, які використовуються тощо? (можливо
обрати кілька варіантів відповідей)

Копіювати

136 відповідей

так, регулярно проводяться;
так, але нерегулярно;
11,8%
40,4%

7,4%

тільки на початку навчального року;
подібні заходи не проводились;
не розумію, про що йдеться.

34,6%

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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37. З якою метою Ви відвідуєте шкільну бібліотеку (інформаційно-ресурсний
центр)? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

Копіювати

136 відповідей

для самопідготовки,
консультацій, проектної роботи;

15 (11%)

відвідую тільки для отримання
необхідної літератури та
підручників;
відвідую під час зустрічей з
письменниками, виставок
учнівських робіт, іншої культу…

17 (12,5%)

8 (5,9%)

не користуюсь шкільною
бібліотекою.
0

102 (75%)
25

50

75

100

38.Оберіть питання, у вирішенні яких Ви брали участь? (можна обрати кілька
варіантів відповідей)

125

Копіювати

136 відповідей

48 (35,3%)

оформлення та дизайн навча…
визначення профілю навчання;

7 (5,1%)

визначення курсів за виборо…
режим роботи школи;

19 (14%)
7 (5,1%)

тематика гуртків;

19 (14%)
31 (22,8%)

дозвілля;

37 (27,2%)

моя думка не враховувалась…
інше (вкажіть, що саме)
0

16 (11,8%)
10

20

30

40

39. В яких ініціативах (заходах, проектах, подіях тощо) Ви берете участь?

Постійно

Часто

Іноді

50

Копіювати

Ніколи

60

40

20

0
Які організовуються в класі

Які стосуються усієї школи

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses

Ініціативи на рівні громади (району,
міста/села, області)
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40.Найчастіше участь у вищезазначених заходах Ви брали:

Копіювати

136 відповідей

за власною ініціативою;
22,1%

за ініціативи однокласників;
з ініціативи класного керівника;
з ініціативи керівництва школи;

8,8%

за примусом.

55,9%

41.Які позаурочні заходи організовуються у школі? (можливо обрати кілька
варіантів відповідей)

Копіювати

136 відповідей

екскурсії;

94 (69,1%)

майстер-класи;

62 (45,6%)

пікніки на природі;

45 (33,1%)

походи в кіно;

61 (44,9%)

спортивні свята;

38 (27,9%)

відвідування кінотеатрів, теат…

65 (47,8%)

інше (вкажіть, що саме).

16 (11,8%)

0

20

40

60

80

42.Як Ви отримуєте інформацію про діяльність школи та про події, які в ній
відбуваються? (можливо обрати кілька варіантів відповідей)

100

Копіювати

136 відповідей

від класного керівника;

109 (80,1%)
17 (12,5%)

з інформаційних стендів у шк…
з сайту школи;

41 (30,1%)
40 (29,4%)

з спільноти в соціальних мер…
з інтерактивної інтернет-плат…
важко отримати інформацію;
мене це не цікавить;
інформацію отримую лише з…
інформація недоступна для м…
0

6 (4,4%)
5 (3,7%)
9 (6,6%)
11 (8,1%)
2 (1,5%)
25

50

75

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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43.У яких формах вчителі і керівництво інформують Вас про негативне
ставлення до корупції? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

Копіювати

136 відповідей

уроки;

45 (33,1%)

позаурочні заходи;

33 (24,3%)

бесіди;

46 (33,8%)

бесіди із запрошенням гостей;

13 (9,6%)

через електронні ресурси;

9 (6,6%)

через індивідуальну роботу;

7 (5,1%)

практично не інформують

56 (41,2%)
0

20

40

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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44.Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це
запитання, і надайте на нього відповідь.
136 відповідей

.
Чистота коридорів
Все добре
Незнаю
Ніякого
—
.
Не знаю
Нема
Все вистарчає
все є
На мою думку, усі запитання присутні, які стосуються школи
Який найкращий кабінет у школі?
Найкращий кабінет де мені зажвди допомагають - це Центр виховної роботи.
Усього вистачає
немає запитань
не придумав
Немає запитань
вистачає
Ше не придумала
Всі важливі запитання тут є
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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Немає такого запитання
Немає питаннь
Запитань вдосталь
Нармальна
Всьо добре
Всі запитання доречні, тому більше не потрібно
Як ви оцінюєте обладнання школи?
Щоб ви хотіли змінити у школі (ліцеї/гімназії)?
Є усі
усіх запитань вистачає
чи влаштовує Вас пліснява у спортивній залі?
- ні, не зовсім)
Всьо є
Немає чого додати
Загальне враження про навчальний процес
Чи задовільняє Вас харчування у шкільній їдальні?
Здебільшого так, але порції надто маленькі. Щоб наїстись, потрібно взяти дві, а то й три порції, що
коштує у 2-3 рази дорожче.
Все вистачає
Все добре
Запитань вистачає
чи готові ви до ЗНО?
—ні, не зовсім!🥲
Чи подобається вам ходити до школи?
-ні,не зовсім😅
У цій анкеті є всі запитання
Мене всі питання повністю влаштовують і я нічого не хочу добавити)
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses

28/31

07.06.22, 09:51

Анкета для учнів січень 2022 - Google Форми

Ніяких
В цій анкеті є всі потрібні запитання
Коли на третьому поверсі зроблять НОРМАЛЬНІ( щоб закривалися ДВЕРИМА)) туалети???
Коли на 3 поверсі зроблять НОРМАЛЬНІ туалети?
Всіх запитань вистачає
Всіх запитань вистарчає
Незнаю
Не треба додаткових питань
туалети щоб зробили
Коли будуть туалети на 3 поверсі?(з нормальним кабінками!!!!!)
Коли будуть нові туалети на третьому поверсі?

Щоб зробили туалети
Чи задовольняє вас туалетна кімната?
Ні , не задовольняє , не має закритих кабінок , коли проходимо біля туалету дуже смердить
Чому у школі не зроблять нормальні туалети ?
Вибрати з якого придмету(придметів) провишують на вас голос чи бють.
Тут нема запитання щоб можна були вибрати з якого предмету вчитель без печини підвищує на вас
голос або може вдарети
Тут достатньо запитать було
Нічого не вистарчає
Потрібно зробити у школі посилення форми навчання.
...
Ніякі
Тут є всі запитання
...
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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чи подобається як вчителі подають матеріал?
лише деякі
всього вистачає
нічого не вистачає
Всіх запитань достатньо
Чи хотіли б ви щоб в вашому ліцеї працювали більш молоді вчителі ??
Так, хочу
чи все нас задовільняє в школі?(ліцеї,гімназії)
так
Чи вчитель з математики доступно пояснює матеріал ?
Ні
Чи подобаються вам вчителі?
Здебільшого
чи є у вас бажання відвідувати шкільний заклад?
Я вважаю що у нашій школі не вистачає молодих вчителів
Я не знаю
На мою в цьому тесті є всі питання
Йди вітси
Чи подобаються вам вчителів у нашій школі?
я не знаю
Це опитування не потрибує додаткових запитань
Чи є у школі спортивний інвентар, який купляє школа?(якщо старий поганий )
Чи об'єктивно вчителі ставлять оцінки учням?
В більшості випадках суб'єктивно
Що не вистачає у школі?
А
Чи достатньо вільного часу під час уроків
https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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Немає запитань
КОЛИ В НАС НА 3 ПОВЕРСІ БУДУТЬ НОРМАЛЬНІ УМОВИ В ТУАЛЕТАХ З ОКРЕМИМИ КАБІНКАМИ В
ПОВНИЙ ЗРІСТ , ЯКІ ЗАМИКАЮТЬСЯ. А НЕ КУСОК ЗАЛІЗА ДО НА ЦВЯХАХ, ЯКЕ НЕМОЖЛИВО ЗАКРИТИ

ДЯКУЮ.
Все окей
Немає
Чи задовільняють тебе дистанційні уроки?
Здебільшого, ні
Чи задовільняє туалетна кімната?

1з4
Чи подобаються вам вчителі у школі?
Все окей
Впринципі питань вистачає
Як довго ви добираєтеся до школи?
Я довго, десь біля години часу. Ну так вже вийшло
Все і так чудово
Задовільняє.
не знаю
ІНШІ (16)

ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ

https://docs.google.com/forms/d/1MmFUdvKe9jASxZjhXvAWh6-dmH8An_MEaTUvqtfk94E/edit#responses
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