Kwestionariusz przedkontrolny: rodzice/opiekunowie
Prosimy rodziców/opiekunów o wyrażenie opinii na temat specjalnej placówki edukacyjnej,
do którego uczęszcza Państwa dziecko.
Prosimy o przeczytanie każdego zdania, przemyślenie swoich doświadczeń jako
rodzica/opiekuna i zaznaczenie we właściwym polu, w jakim stopniu zgadzają się Państwo
z podanym stwierdzeniem.
Jeżeli dane stwierdzenie Państwa nie dotyczy lub nie znają Państwo odpowiedzi, prosimy o
zaznaczenie pola „Nie wiem”.
Wszystkie odpowiedzi pozostaną poufne. Poszczególne komentarze nie zostaną
w żadnym wypadku ujawnione specjalnej placówce oświatowej ani osobom
spoza inspektoratu Estyn.
Prosimy o zaznaczenie najwłaściwszej
odpowiedzi.
1

Moje dziecko lubi swoją placówkę.

2

Moje dziecko uzyskało pomoc w zaaklimatyzowaniu się w
placówce.

3

Uważam, że moje dziecko czyni w placówce znaczne
postępy.

4

Uważam, że moje dziecko jest w placówce bezpieczne.

5

Uważam, że uczniowie właściwie zachowują się w
placówce.

6

Moje dziecko nie jest narażone na przemoc
rówieśniczą se strony innych dzieci.

7

Placówka właściwie zajmuje się wszelkimi przypadkami
przemocy rówieśniczej, nękania, lub dyskryminacji.

8

Uważam, że nauczanie jest na wysokim poziomie.

9

Uważam, że moje dziecko zdobywa wiedzę we właściwy
sposób, również poprzez wycieczki edukacyjne i wizyty.
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10

Uważam, że personel ma wysokie oczekiwania wobec
mojego dziecka i zachęca je do wytężonej pracy.

11

Uważam, że personel traktuje moje dziecko sprawiedliwie
i odnosi się do niego z szacunkiem.

12

Uważam, że placówka pomaga zrozumieć mojemu
dziecku, w jaki sposób jedzenie i picie może wpływać na
jego zdrowie.

13

Uważam, że placówka zapewnia mojemu dziecku wiele
możliwości regularnych ćwiczeń fizycznych.

14

Uważam, że placówka pomaga mojemu dziecku w
dorastaniu i przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności.

15

Uważam, że w razie potrzeby moje dziecko otrzymuje
właściwą pomoc dodatkową.

16

Uważam, że placówka informuje mnie regularnie o
postępach mojego dziecka.

17

Placówka zasięga mojej opinii jako rodzica i uwzględnia
informacje zwrotne na swój temat.

18

Placówka właściwie rozwiązuje wszelkie problemy i
kwestie, o których zostanie poinformowana.

19

Uważam, że moje dziecko ma właściwy dostęp do
książek i wyposażenia pomagającego mu w nauce w
placówce.

20

Uważam, że placówka jest właściwie prowadzona i
zarządzana.

21

Uważam, że placówka dobrze przygotowuje moje dziecko
do przejścia do kolejnej szkoły, klasy szóstej, szkoły
średniej lub do podjęcia zatrudnienia.

W tym miejscu można wyjaśnić swoje odpowiedzi lub przedstawić dodatkowy komentarz.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące kwestii zapewnienia bezpieczeństwa należy zgłaszać elektronicznie
na adres e-mail safeguarding@estyn.gov.wales
lub telefonicznie pod numerem 02920 446482

