Ankieta dotycząca losów absolwentów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
Drodzy Absolwenci!
W trosce o dobro następnych pokoleń młodzieży opuszczającej mury Naszej Szkoły, Dyrekcja i nauczyciele pragną
podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami
programów kształcenia, procesem nauczania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych
absolwentów. W tym celu odwołujemy się do Waszych doświadczeń i prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji,
które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.
Prosimy o przysyłanie odpowiedzi na adres e-mail szkoły: sekretariat@zsku.rzeszow.pl
serdecznie dziękujemy!

Za udzielenie odpowiedzi

E-mail: ………………….
1.

W którym roku ukończyłeś/-aś naszą szkołę? …………………………………………

2.

Jestem absolwentem / absolwentką ZSKU i ukończyłem/-am: (zakreśl prawidłową odpowiedź)
A. X Liceum Ogólnokształcące
B. Technikum nr 12 w zawodzie: …………
C. Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 11 w zawodzie: ……….

3. Jakie były główne motywy wyboru ZSKU?
Prosimy wskazać najważniejsze motywy.
A. Uzyskanie w ZSKU kwalifikacji zawodowych, które ułatwiłyby zdobycie pracy B. Interesująca oferta kierunkowa –
C. Uzdolnienia/zainteresowania zgodne z ofertą szkoły –
D. Tradycje rodzinne/kontynuacja zawodu rodziców –
E. Dobra opinia szkoły wśród znajomych –
F. Względna łatwość dostania się do tej szkoły –
G. Atmosfera panująca w szkole wśród uczniów i nauczycieli –
H. Inny motyw (jaki?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. W jakim stopnia jest Pan(i) zadowolony(a) z realizacji procesu dydaktycznego i warunków kształcenia w ZSKU? (1bardzo niezadowolony/a, 2, 3, 4, 5- bardzo zadowolony/a)Prosimy wpisać właściwą odpowiedź – wartość skali liczbowej w
każdym z poniższych wierszy.
A. Przydatność treści programowych przedmiotów ogólnych –
B. Przydatność treści programowych przedmiotów zawodowych –
C. Relacje uczeń – nauczyciel –
D. Jakość bazy dydaktycznej i sal lekcyjnych i sportowych E. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnego rodzaju kołach –
F. Możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, pedagoga i innych podmiotów w sytuacjach stwarzających trudności dla
ucznia –
G. Zapewnienie skorzystania z praktyk przyuczających do zawodu –
H. Merytoryczne przygotowanie kadry nauczającej –
I. Jakość nauczania (umiejętności dydaktyczne kadry) –
J. Doradztwo zawodowe –
K. Inny element (jaki?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Określ stopień opanowania poszczególnych własnych kompetencji i wymagań wobec Pani/Pana obecnego pracodawcy.
Prosimy wpisać właściwą odpowiedź – wartość w skali liczbowej1,2,3,4 lub 5 w każdym z poniższych wierszy w każdej z kolumn.
Przed podjęciem Bezpośrednio
Wymagania
Kompetencje
Obecnie
nauki w ZSKU
po szkole
pracodawcy
1. kreatywność
2. umiejętność pracy zespołowej
3. umiejętność pracy w warunkach stresu
4. samodzielność pracy
5. umiejętności analityczne
6. umiejętność rozwiązywania problemów
7. umiejętność krytycznego myślenia
8. umiejętność negocjacji

9. umiejętność komunikowania się
10. umiejętność przewodzenia grupie
11. umiejętności informatyczne
12. znajomość języków obcych
13. szeroka wiedza ogólna
14. specjalistyczna (kierunkowa) wiedza teoretyczna
15. specjalistyczne umiejętności zawodowe
16. umiejętność uczenia się/samokształcenia
17. umiejętność podejmowania decyzji
6.

Po ukończeniu szkoły … (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź):

A. Podjąłem/-am naukę na studiach dziennych państwowych;
B. Podjąłem/-am naukę na studiach dziennych prywatnych;
C. Podjąłem/-am naukę na studiach zaocznych;
D. Podjąłem/-am naukę na studiach wieczorowych;
E. Pracuję na umowę o pracę;
F. Pracuję na umowę zlecenie,
G. Pracuję na własny rachunek;
H. Nie uczę się i nie pracuję;
I. Poszedłem do wojska;
J. Wyjechałem/-am za granicę;
K. Inne:…………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Jeśli uczy się Pan/i, proszę podać kierunek: ………………………………………………………………
8. Jeśli pozostaje Pan/i obecnie bez pracy, prosimy wskazać co jest głównym powodem?
A. Obowiązki rodzinne i domowe
B. Nauka, uzupełnienie kwalifikacji
C. Choroba, niesprawność
D. Niechęć do pracy
E. Zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy
F. Inna przyczyna ……………………………………………………………………………………
9. Najbardziej przydają się mi umiejętności z zakresu (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź): Języka obcego;
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Matematyki;
Przedmiotów zawodowych;
Języka obcego;
Przedmiotu przysposobienie wojskowe;
Doradztwa zawodowego;
Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………

10. Dokonany przed laty wybór Szkoły oceniam jako:
A. Trafny;
B. Błędny;
C. Nie mam zdania.
Wszystkim absolwentom w życiu zawodowym i osobistym życzymy sukcesów!

