
Ankieta wstępna-  wychowawcza 
ChcemyCię bliżej poznać, zebrane informacjeposłużą nam do codziennej pracy, pozwolą zaplanować działania 

wychowawcze.Ankieta nie jest anonimowa ale informacje wpisane przez Ciebie posłużą do celów statystycznych i pozostaną 
wyłącznie do naszej wiadomości.  

 

I. Dane personalne: 

1. Imię i nazwisko 
Imię  Nazwisko  

2. Szkoła, klasa 
Szkoła  Klasa  

3. Nazwisko wychowawcy w szkole  

4. Data i miejsce urodzenia 
Data  r-m-dz Miejsce urodzenia 

5. Miejsce zamieszkania 
Miejscowość  Ulica  Nr domu Nr lokalu  Poczta  Kod 

pocztowy  

6. Imiona i nazwiska rodziców  
Imię i nazwisko ojca  Imię i nazwisko matki  

7. Numery telefonów do rodziców 
Nr telefonu taty Nr telefonu mamy 

8. Numer twojego telefonu  

9. 
Adres poczty elektronicznej 
rodziców 

  

10. 
Dane o rodzeństwie  
(imiona, wiek) 

 

II. Zdrowie: 

1. 
Czy masz problemy ze zdrowiem, jeśli tak to 
jakie? 
 

 

2. 
Czy wymagasz stałej opieki lekarskiej, 
przyjmujesz leki jeśli tak to jakie? 
 

 

3. 
Czy masz orzeczenie o niepełnosprawności? 
 

 

III. Zainteresowania: 

1. 
Czym się interesujesz, jakie masz hobby? 
 

 

2. 
Co najczęściej robisz w swoim czasie 
wolnym? 

 

3. 
Czy uprawiasz jakąś dyscyplinę sportu jeśli 
tak to jaką? 

 

4.  
Czy posiadasz jakieś osiągnięcia sportowe, 
naukowe inne związane z twoimi 
zainteresowaniami, umiejętnościami? 

 

IV. Problemy: 

1. 
Czy w przeszłości miałeś/aś jakieś problemy 
z nauką, jeśli tak to z jakich przedmiotów? 
 

 

2. 
Z jakich przedmiotów szkolnych jesteś 
najlepszy/a? 
 

 

3. 
Czy masz problemy, z którymi nie możesz 
sobie poradzić, przeżyłeś/aś jakąś sytuację 
traumatyczną jeśli tak to jaką? 

 



V. Sytuacja finansowa rodziny ( zaznacz znakiem x właściwą odpowiedz) 

1. bardzo dobra  

2. dobra   

3. słaba   

4. bardzo słaba   

VI. Struktura rodziny ( zaznacz znakiem x właściwą odpowiedz) 

1. Rodzina pełna  

2. Rodzina niepełna  

3. Liczba osób w rodzinie  

4. 
Czy rodzice przebywają na terenie Polski, 
jeśli nie to pod czyją opieką jesteś? 

 

VII. Wartości: 

Które wartości są dla Ciebie najważniejsze ( zaznacz znakiem X trzy najważniejsze odpowiedzi) 

1. rodzina  

2. zdrowie  

3. przyjaźń  

4. patriotyzm   

5. wiara  

6. wolność  

7. odpowiedzialność  

8. nauka  

9. inne jakie?  

VIII. Bursa co roku przedstawia ofertę edukacyjną czyli  zajęcia dodatkowe organizowane w 
czasie wolnym, w których zajęciach chciałbyś/abyś uczestniczyć w bieżącym roku szkolnym? 
(zaznacz znakiem x wybrane odpowiedzi) 

1. teatralne  

2. wokalno-muzyczne  

3. plastyczne  

4. kulinarne  

5. dziennikarskie  

6. wolontariatu  

7. taneczne  

8. sportowe  

9. pierwsza pomoc  

10. informatyczne  

11 doradztwa zawodowego  

12. Inne jakie?  
 

Dziękujemy za odpowiedzi.  

Zespół wychowawczy  


