
Підсумки анкетування учнів 

від 06.12.2021 р 

27 учасників анкетування, 3-4 клас 

 
1. З яким настроєм Ви зазвичай ідете до школи?  

 
 
 

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

 
 

3.  У Вашій школі розроблено правила поведінки? Чи ознайомлені Ви з ними та чи 
дотримуєтеся їх? 
так, правила розроблено, оприлюднено, я їх дотримуюся - 23  

так, правила розроблено, оприлюднено, але я їх не дотримуюся - 4  

правила не оприлюднено, але я дотримуюся загальних правил культури 

поведінки-0  

мені нічого про це невідомо-0 

4. Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти?  

 

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

так переважно так переважно ні ні



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

 

 

6.  Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями?  

 Так Переважно так Переважно ні Ні 

Учителі вірять у мене і мої успіхи  10 17   

Учителі мене поважають  6 21   

На моє прохання вчителі мені 
допомагають 

17 10   

 

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

 

8. Наскільки вчителі справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення? 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

так, проводяться 
інформаційні заходи

ні, заходи не 
проводились, але я 

дотримуюся 
загальноприйнятих 
правил безпечного 

користування мережею 
Інтернет

жодних заходів не 
проводилося

так, отримую

не отримую, навіть у разі звернення до вчителя, користуюсь інформацією з офіційних джерел

не отримую

оцінюють справедливо у більшості випадків оцінюють справедливо оцінюють несправедливо



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

 

10. Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання? 

 

 

11. З якою метою Ви відвідуєте шкільну бібліотеку (інформаційно-ресурсний 

центр)? 

 

У  школі ми використовуємо більше книги з класної бібліотеки. 

3 клас

4 клас
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так, постійно

здебільшого так
ні
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