


Додаток 2 

Анкета учня/учениці  

Шановний учню! / Шановна ученице!  

Ми проводимо дослідження, щоб вивчити стан справ у школі, де Ви навчаєтеся. Це 
потрібно для того, щоб зробити нашу школу більш якісною. Саме тому Ваша участь у 
дослідженні є дуже значущою та важливою.  

Просимо заповнити анкету та відповісти на запитання про Ваш особистий досвід у 
школі та класі. Ця анкета є анонімною. Тобто відповіді, які Ви надасте, не побачать 
однокласники, батьки, учителі школи: результати анкетування ми використаємо лише 
в узагальненому вигляді для того, щоб покращити роботу школи.  

Зверніть увагу: тут немає і не може бути «правильних» чи «неправильних» відповідей 
— нас цікавить Ваша особиста думка. Запитання анкети не повинні лишатися без 
Вашої відповіді.  

Дякуємо за участь!  

 

Заклад освіти _____________________________________________________________ 

Клас __________________ Дата анкетування _____________________ 

 

1. З яким настроєм Ви зазвичай ідете до школи?  

 з піднесенням, з радістю;  
 здебільшого охоче;  
 здебільшого неохоче;  
 не хочу ходити до школи.  

Якщо Ви обрали відповідь «здебільшого неохоче» або «не хочу ходити до школи», то з 
чим Ви це пов’язуєте? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Чи інформують Вас учителі, керівництво школи щодо правил охорони праці, 
техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час 
надзвичайних ситуацій?  

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

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

3. У Вашій школі розроблено правила поведінки? Чи ознайомлені Ви з ними та чи 
дотримуєтеся їх?  

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

4. Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти?  

 так  
 переважно так  
 переважно ні  
 ні 



5. Чи інформує Вас заклад про те, як безпечно користуватися Інтернетом? 

 так, проводяться інформаційні заходи; 
 ні, заходи не проводились, але я дотримуюся загальноприйнятих правил 

безпечного користування мережею Інтернет; 
 жодних заходів не проводилося. 

6. Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями?  

 Так Переважно так Переважно ні Ні 

Учителі вірять у мене і мої успіхи      

Учителі мене поважають      

На моє прохання вчителі мені 
допомагають 

    

 

7. Ви отримуєте інформацію про критерії, правила оцінювання навчальних 
досягнень? 

 так, отримую; 
 не отримую, навіть у разі звернення до вчителя, користуюсь інформацією з 

офіційних джерел; 
 не отримую. 

8. Наскільки вчителі справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення? 

 оцінюють справедливо; 
 у більшості випадків оцінюють справедливо; 
 оцінюють несправедливо. 

9. Чи здійснюєте Ви самооцінювання результатів своєї роботи під час занять?  

 так, постійно;  
 здебільшого так. 

10. Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання? (можна обрати декілька 
варіантів відповідей)  

 виключно від моєї праці та наполегливості;  
 від моєї праці та батьків, які мотивують мене до навчання;  
 від більш поблажливого ставлення вчителів;  
 від моїх однокласників, які допомагатимуть мені на уроках та з домашніми 

завданнями;  
 від погодних умов;  
 від обладнання та інтер’єру школи;  
 від об’єктивного/необ’єктивного оцінювання моїх навчальних досягнень.  

11. З якою метою Ви відвідуєте шкільну бібліотеку (інформаційно-ресурсний 
центр)? (можна обрати декілька варіантів відповідей)  

 для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи;  
 відвідую тільки для отримання необхідної літератури та підручників;  
 відвідую під час зустрічей з письменниками, виставок учнівських робіт, іншої 

культурної діяльності;  
 не користуюсь шкільною бібліотекою. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ! 
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Додаток 4 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Наскільки добре я виконую свою роботу? 

Тест для самооцінювання діяльності заступника директора школи  

Оцініть себе відповідно до тверджень:  

 0 — майже ніколи;  

 1 — іноді;  

 2 — часто;  

 3 — майже завжди.  

№ Твердження Бали 

1 На початку робочого дня я залишаю час для підготовки до роботи, її планування   

2 Я передоручаю все, що можу передоручити   

3 Я письмово фіксую завдання, цілі та зазначаю терміни їх реалізації   

4 Кожний офіційний документ я намагаюсь засвоїти за один раз   

5 
Щодня я складаю список справ, упорядкований за їх пріоритетністю; 

найважливіші я роблю насамперед 
  

6 
Свій робочий день я прагну звільнити, по можливості, від зайвих телефонних 

розмов, незапланованих відвідувачів і неочікуваних нарад 
  

7 
Своє щоденне навантаження намагаюсь розподілити згідно з графіком моєї 

працездатності 
  

8 
У моєму плані використання часу є «вікна», що дає змогу реагувати на нагальні 

актуальні проблеми 
  

9 
Я намагаюсь спрямувати свою активність так, щоб насамперед зосередитись на 

життєво важливих проблемах 

  

+  

10 
Я вмію сказати «ні», коли на мій час претендують інші, а мені необхідно 

зайнятися важливішими справами 
  

  Усього   

Оброблення результатів:  

26-30 балів — можете бути прикладом для кожного — у вас блискучий самоменеджмент; 

21-25 балів — у вас хороший самоменеджмент; 

16-20 балів — ви не плануєте свій час і перебуваєте в полоні зовнішніх обставин. 

 

 


