
ANONIMOWA ANKIETA EWALUACYJNA DLA PLACÓWEK  

 
Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat 

funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. Ankieta, o wypełnienie której Państwa 

prosimy, ma charakter w pełni anonimowy. Współpraca naszej instytucji z innymi placówkami w środowisku 

lokalnym  jest jednym z priorytetowych zadań stawianych przed poradnią. Chcielibyśmy poznać Państwa 

opinię na temat jakości tej współpracy, po to, aby weryfikować nasze dotychczasowe działania, a w razie 

potrzeby także je modyfikować.  

O wypełnienie ankiety prosimy osoby kierujące placówką oraz osoby wyznaczone do kontaktu 

z poradnią. 

Rodzaj placówki 
 szkoła               

 przedszkole                  

 inna placówka 
 

Osoba wypełniająca ankietę: 
 dyrektor/wicedyrektor 

 osoba wyznaczona do kontaktu z poradnią (np. pedagog, psycholog, nauczyciel) 
 

Czy miał/a Pan/i kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach? 
 tak 

 nie 
 

Jak często ma Pan/i kontakt z poradnią? 
 częściej niż raz w miesiącu 

 kilka razy w semestrze 

 kilka razy w roku 

 rzadziej niż raz w roku 

 nigdy 
 

Czy zna Pan/i ofertę poradni? 
 tak 

 nie 
 

 

1. Z jakich form pomocy oferowanych przez poradnię korzysta lub korzystała Państwa placówka? 

Prosimy zaznaczyć właściwe. 
 diagnoza psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna 

 terapia psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna, psychoterapia 

 zalecenia do pracy zawarte w opiniach i orzeczeniach 

 wykłady i prelekcje 

 rady szkoleniowe 

 działalność informacyjno-szkoleniowa 

 warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie Państwa placówki 

 sieć  współpracy dla psychologów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie 

 sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych 

 sieć współpracy dla nauczycieli w sprawach wychowawczych 

 konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów  na terenie 

poradni i w Punktach Konsultacyjnych 

 działania o charakterze mediacyjnym i interwencyjnym  

 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 

 konferencje dla dyrektorów przedszkoli i szkół 

 udział pracowników poradni w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów (np. w sprawie IPETu) 

 wsparcie w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie 

placówki 

 inne, jakie? ……………………………………………….…. 
 



2. Czy jesteście Państwo usatysfakcjonowani ofertą poradni? 
 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
 

3. Czy coś utrudnia Państwu dostęp do oferty poradni? Jeśli tak, to proszę wskazać, co konkretnie. 
 
 

 

 

 

 

 

4. Jakie są Państwa najważniejsze potrzeby jako klientów poradni? Prosimy wypisać. 
 

 

 
 

 

 

 

5. Na które potrzeby poradnia odpowiada w pełni? Na które potrzeby odpowiada częściowo lub nie 

odpowiada w ogóle?  
 

 

 

 

 

 
 

6. Jakie działania Państwa zdaniem powinna podejmować poradnia, by w większym stopniu 

zaspokajać potrzeby Państwa placówki? Prosimy wypisać. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Czy jesteście Państwo usatysfakcjonowani jakością współpracy z poradnią? 
 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
 

8. Czy współpraca z poradnią sprzyja rozwojowi Państwa placówki? 
 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
 

9. Państwa uwagi, spostrzeżenia, sugestie: 


