
 
Wydział d/s Dzieci i Rodzin Urzędu Miasta Edynburg chciałby wiedzieć co rodzice i opiekunowie myślą 
o usługach edukacyjnych, zapewnianych przez Urząd Miasta. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co według 
Państwa działa dobrze a co wymaga zmiany.  

Państwa opinie pomogą nam planować nasze usługi w skali lokalnej i całego miasta Edynburga. 
Poprzez podzielenie się z nami Państwa przemyśleniami, pomogą Państwo szkołom dokonać 
ulepszeń.  

Udzielenie odpowiedzi zajmie Państwu około 10 minut. Muszą nam Państwo powiedzieć, do której 
szkoły uczęszcza Państwa dziecko/dzieci.  

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub pomocy w odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prosimy 
skontaktować się z Davidem Maguire pod numerem telefonu 0131 529 2132 lub pisemnie na 
email: david.maguire@edinburgh.gov.uk  

Jeśli to możliwe, prosimy o wypełnienie kwestionariusza online. Można również wypełnić tę 
papierową kopię i zwrócić ją do szkoły dziecka.  

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.  

1. Nazwa przedszkola lub szkoły:_______________________________________  

2.Prosimy wybrać odpowiednią odpowiedź do każdego z następujących stwierdzeń:  

 Stanowczo 
się 
zgadzam  

Zgadza
m się  

Nie 
zgadzam 
się  

Stanowcz
o się nie 
zgadzam  

Ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam 
 

Szkoła pomaga mojemu dziecku w 
byciu bardziej pewnym siebie.  

     

Moje dziecko lubi naukę w szkole.       
Szkoła wyznacza odpowiednie cele 
nauki dla mojego dziecka.  

     

Moje dziecko robi postępy w nauce 
zgodnie z tymi celami.  

     

Szkoła dobrze mnie informuje o 
postępach mojego dziecka.  

     

Moje dziecko czuje się bezpiecznie 
w szkole.  

     

Moje dziecko jest sprawiedliwie 
traktowane w szkole.  

     

Uważam, że personel szkoły 
naprawdę indywidualnie zna moje 
dziecko i dobrze je wspiera.  

     

Moje dziecko ma możliwość 
uczestniczenia w klubach szkolnych 
i zajęciach organizowanych poza 
klasą. 

     

Szkoła pyta mnie o moje zdanie.       
Szkoła bierze moje zdanie pod 
uwagę.  

     

Szkoła jest dobrze prowadzona.       
Ogólnie jestem 
zadowolona/zadowolony ze szkoły. 

     

Moja szkoła posiada zasoby, 
których potrzebuje do zapewniania 
uczniom edukacji na wysokim 
poziomie. 
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1. Czy uważasz, że Twoje dziecko posiada potrzeby dodatkowego wsparcia? 

Tak  

Nie  

Wolę nie 

odpowiadać 

 

  

 
2. Jak określiłabyś/określiłbyś swoje pochodzenie etniczne? 
 

Biały Brytyjczyk   Czarny –inny 

 

 

Biały inny   Cygan koczownik  

Azjata– Banglijczyk   Koczownik za pracą  

Azjata– Chińczyk   Inny koczownik  

Azjata– Hindus   Mieszany  

Azjata– Pakistańczyk   Nie znany  

Azjata– inny   Wolę nie odpowiadać  

Czarny– Afrykanin     

Czarny– Karaib     
 
  
3. Czy uważasz się za osobę niepełnosprawną?  
 
 

Tak  

Nie  

Wolę nie odpowiadać  

 
 
4. Czy jesteś: 
 

Mężczyzną  

Kobietą  

Wolę nie odpowiadać  

 
 
 



5. Poniżej proszę napisać jakie, Państwa zdaniem, są główne zalety szkoły i w których 
dziedzinach potrzebna jest wg Państwa poprawa. Jeśli Państwo chcą, proszę dodać również 
swój komentarz oraz pomysły i sugestie na temat szkoły i edukacji w ogóle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bardzo dziękujemy za wypełnienie tego kwestionariusza. 


