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1. Czy w szkole odbywają się Rady Pedagogiczne na których omawiane są zagadnienia 
Ŝywienia/odŜywiania się uczniów. 
           Tak   Nie 
• Raz na parę lat 
• Raz w roku 
• Dwa razy w roku lub częściej 
• Nie było takiego tematu 
 
2. Czy w szkole odbywa się kontrola sprzedawanych produktów w sklepiku? 
   Tak    Nie 
• Raz w roku 
• Dwa razy w roku lub częściej 
• Nigdy 
 
3. Czy prowadzone są działania edukacyjne dotyczące uwarunkowań procesu  
nauczania – uczenia się? 
   Tak  Nie 
• Ekspozycje wizualne w na terenie szkoły 
• Ekspozycje w klasach  
• Edukacja uczniów 
• Edukacja rodziców 
• Dokształcanie nauczycieli 

 
4. Czy w szkole propaguje się higienę pracy umysłowej poprzez dostarczanie wiedzy oraz 
kształtowanie postaw i zachowań w zakresie: 
 Tak Nie 
• Aktywności fizycznej na powietrzu 
• Odpowiedniego rozkładu zajęć 
• Promocji zdrowego stylu Ŝycia 
  
5. Czy w szkole pracuje:                                                   Tak   Nie 
 
• Dietetyczka 
• Pielęgniarka 
• Pedagog 
• Psycholog 
• Reedukator 
• Stomatolog 
• Lekarz 
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6. Jak w szkole rozwiązany jest problem wypoczynku? 
 
a. przy 45 minutowych lekcjach są 10 minut przerwy     

          Tak  Nie 
 

b. po 3 lekcjach jest 20-30 minut przerwy               Tak   Nie 
 
 
c. jest inna organizacja wypoczynku międzylekcyjnego,   Tak    Nie 

  napisz jaka i uzasadnij taką potrzebę. 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................... 

 
7. Jaki jest system nauczania w szkole:  
 

a. w pełni gabinetowy  (nauka odbywa się tylko w pracowniach, uczniowie w czasie przerw 
zmieniają pracownie) 

       Tak  Nie 
 

b. system pół-gabinetowy (istnieją pracownie, jak równieŜ klasy mają przydzielone stałe sale) 
       Tak  Nie 
 

c. system klasowy (kaŜda klasa ma swoją salę) 
       Tak  Nie 
 

d. inny, jaki ? 
 
........................................................................................................................................... ......................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
8. Czy uczniowie są dowoŜeni do szkoły? 
   Tak Nie 
 

9. JeŜeli tak:, to proszę podać 
 

a. liczbę dowoŜonych uczniów   …............................ 

b. miejsce oczekiwania po lekcjach na autobus ….......................................................……………………………………… 

c. maksymalny czas dojazdu do szkoły: 
mniej niŜ 0,5 h 
ponad 0,5 h, ale nie więcej niŜ 1 h 
powyŜej 1 h 

 


