POUCZENIE:
1. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach
2. Kompletny wniosek zawiera 7 stron (bez załączników)
3. Wniosek należy wypełnić czytelnie – pismem drukowanym.
4. Należy wypełnić wszystkie pola wniosku
5. W polach, które nie dotyczą danego ucznia/uczennicy – należy wpisać „NIE DOTYCZY” lub „BRAK” (np. w przypadku nie
posiadania telefonu komórkowego lub e-maila)
6. Wszelkie puste pola wniosku będą wymagały uzupełnienia przez osobę składającą wniosek.
7. Złożenie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wszystkie pola i który nie został uzupełniony na wezwanie w
wyznaczonym terminie – powoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
na rok szkolny 2013/2014

A. DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM
1. Imię/imiona

6. Telefon stacjonarny

2. Nazwisko

7. Telefon komórkowy

3. PESEL

8. Adres e-mail

4. Data
urodzenia

Dzień

Miesiąc

Rok

9. Imiona rodziców

5. Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
10. Województwo

11. Powiat

13. Ulica

14. Nr
domu

12. Gmina

15. Nr
lokalu

16. Kod
pocztowy

17. Poczta

1

18. Miejscowość zamieszkania

Obszar zamieszkania
(odpowiednie zakreślić)
Wieś

Miasto

19.Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności (odpowiednie zakreślić)

Tak

Nie

20. Uczeń przynależy do mniejszości religijnej lub etnicznej (odp. zakreślić)

Tak

Nie

21. Uczeń jest migrantem (odpowiednie zakreślić)

Tak

Nie

1

rozumiany zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze
TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska
(leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu
identyfikatorowi terytorialnemu.
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B. INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU UCZNIA/UCZENNICY
Informacje o osiągnięciach ucznia/uczennicy w roku szkolnym 2012/2013
22. Średnia ocen w roku szkolnym 2012/2013

23. Średnia ocen w roku szkolnym 2012/2013
Z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych lub technicznych
(PROSZĘ WSKAZAĆ WYBRANE PRZEDMIOTY W POLACH a, b, c)

a.

b.

c.

24. W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiłem/-łam do:
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ WŁAŚCIWE POLE a LUB b , LUB ZAKREŚLIĆ „NIE DOTYCZY” - POLEC c)

b. egzaminu kończącego
gimnazjum uzyskując:
z części humanistycznej
(łącznie z języka polskiego i
WOS) :

…………..……. % punktów
a. sprawdzianu kończącego
szkołę podstawową
uzyskując ………. punktów

z części matematycznoprzyrodniczej (łącznie z
matematyki i przedmiotów
przyrodniczych)

c. Nie dotyczy

…………..……. % punktów
z części z języka obcego

…………..……. % punktów
z poziomu
…………………………………………..

25. Olimpiady/konkursy/turnieje na szczeblu wojewódzkim
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, Dz.U. z 2002 r., nr 13, poz. 125)

w których uczeń/uczennica uczestniczył/-ła w roku szkolnym 2012/2013
uzyskując tytuł LAUREATA (zajmując miejsce od I-go do X-go)
Pełna nazwa maksymalnie trzech olimpiad /konkursów/zawodów, zgodnie z otrzymanym dyplomem/zaświadczeniem wydanym przez
organizatora.

a.
b.
c.
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26. Olimpiady/konkursy/turnieje na szczeblu krajowym lub międzynarodowym
w których uczeń/uczennica uczestniczył/-ła w roku szkolnym 2012/2013
uzyskując tytuł LAUREATA (zajmując miejsce od I-go do XX-go)
Pełna nazwa maksymalnie trzech olimpiad /konkursów/zawodów, zgodnie z otrzymanym dyplomem/zaświadczeniem wydanym przez
organizatora.

a.
b.
c.
27. Inne znaczące sukcesy naukowe
(m.in. udział w konkursach, zawodach nie wymienionych powyżej)

28. Cele edukacyjne zakładane do osiągnięcia przez ucznia / uczennicę w roku szkolnym 2013/2014
wraz z wydatkami jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium

29. Uzasadnienie otrzymania pomocy stypendialnej
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30. Dane szkoły, w której uczeń/uczennica kontynuuje/rozpoczyna naukę, w r. szkolnym 2013/2014
(PROSZĘ ZAKREŚLIĆ ODPOWIEDNIĄ SZKOŁĘ – POLA a – d.)
(W przypadku zmiany szkoły istnieje możliwość – zgodnie z regulaminem – uzupełnienia danych dot. nowej szkoły do dnia 6 września br.)

a. Gimnazjum

b. Liceum

c. Technikum

d. Szkoła zawodowa

31. Pełna nazwa szkoły

32. Klasa

33. Adres szkoły

34. Numer telefonu szkoły

35. Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za pomoc w realizacji celów edukacyjnych

36. POTWIERDZENIE POWYŻSZYCH OSIĄGNIĘĆ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY
LUB OSOBĘ DO TEGO UPRAWNIONĄ

Potwierdzam powyższe osiągnięcia
ucznia/uczennicy

Miejscowość

Data
Podpis dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej
wraz z pieczątką szkoły

C. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA/UCZENNICY
37. Oprócz mnie moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
Rodzinę należy rozumieć jako następujących członków rodziny: rodzice lub opiekunowie prawni lub opiekunowie
faktyczni dziecka oraz rodzeństwo ucznia/uczennicy pozostające na utrzymaniu rodziców, uczące się do ukończenia 25
roku życia.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia/nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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38. Źródła dochodu rodziny za miesiące styczeń – grudzień 2012 roku

Poniższe kwoty
są kwotami NETTO

(PO ODLICZENIU KWOT ALIMENTÓW ŚWIADCZONYCH NA RZECZ INNYCH OSÓB)
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki
na ubezpieczenie zdrowotne;

a)

b)deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany
podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

b)

Kwota

……………………………………… zł
Kwota

……………………………………… zł
c)inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych tj.:
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, obliczone na podstawie przeciętnego
dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego do dnia 30 października każdego roku przez
Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm).,
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio
o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki
na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- alimenty na rzecz dzieci,
-zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane
na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin,
- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone
w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych oraz okresu wojennego,
- świadczenie pieniężne określone w przepisach oświadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich,
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w latach 1939- 1945 lub eksplozji pozostałych po wojnie niewypałów
i niewybuchów,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane
przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo
powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej
w latach 1939- 1945, otrzymywane z zagranicy,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- środki bezzwrotnej pomocy przyznawanych na podstawie jednostronnej deklaracji
lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę

c)
1. Rodzaj dochodu:
……………………………...............
……………………………...............
Kwota
……………………………………… zł

2. Rodzaj dochodu:
……………………………...............
……………………………...............
Kwota
……………………………………… zł

3. Rodzaj dochodu:
……………………………...............
……………………………...............
Kwota
……………………………………… zł
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Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy
przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego
do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym
służyć ma ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo
za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej
poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych
lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu
udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,
misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności
pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym
funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił
wielonarodowych,
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej
i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
- wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkownika
przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,
- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz
o przepisach stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby
wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”,
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach
o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006,
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

4. Rodzaj dochodu:
……………………………...............
……………………………...............
Kwota
……………………………………… zł

5. Rodzaj dochodu:
……………………………...............
……………………………...............
Kwota
……………………………………… zł

6. Rodzaj dochodu:
……………………………...............
……………………………...............
Kwota
……………………………………… zł

Kwota

39. RAZEM dochód w 2012 roku w rodzinie wyniósł ……………………………………… zł
40. Przeciętny dochód miesięczny NA 1 OSOBĘ W RODZINIE, Kwota
w 2012 roku wyniósł
(ustala się dzieląc przeciętny dochód rodziny uzyskany w danym roku kalendarzowym
przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny)

……………………………………… zł

UWAGA: W przypadku dochodu utraconego lub innych dochodów niewymienionych prosimy o dostarczenie
dokumentów potwierdzających powyższe.
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41. Świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, iż
wszelkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i podane na podstawie posiadanych przeze
mnie dokumentów, które – w razie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie oceny wniosku lub kontroli projektu –
zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć.
Miejscowość
Data
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy – Podpis czytelny

W przypadku ucznia niepełnoletniego – także podpis
czytelny rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko

42. W przypadku stwierdzenia przez organ przyznający lub inny organ uprawniony do kontroli ww. projektu, iż
podane przeze mnie dane są niezgodne ze stanem faktycznym oświadczam, iż na wezwanie ww. organu przyznane
środki finansowe zwrócę wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe.
Miejscowość
Data
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy – Podpis czytelny

W przypadku ucznia niepełnoletniego – także podpis
czytelny rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko

D. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA
43. Oświadczam, iż nie ubiegam się o stypendium w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 na terenie innego województwa.
Miejscowość
Data

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy – Podpis czytelny

W przypadku ucznia niepełnoletniego – także podpis
czytelny rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko

44. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Uchwałą Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
28 lutego 2012 roku w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach
„Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych” (z późn. zm.)
Miejscowość
Data

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy – Podpis czytelny

W przypadku ucznia niepełnoletniego – także podpis
czytelny rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko

45. Oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany-/a, że „Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejscowość
Data

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy – Podpis czytelny

W przypadku ucznia niepełnoletniego – także podpis
czytelny rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oświadczam, Ŝe przyjmuję do
wiadomości, iŜ:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji WdraŜającej/Instytucji
Pośredniczącej - IP: Samorząd Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-083 Opole / IP II:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole; beneficjentowi realizującemu
projekt
Samorząd
Województwa
Opolskiego/Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego/Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-083 Opole. Moje dane
osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej POKL, Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania
ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej POKL lub Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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ANKIETA

Załącznik nr 2

Poniżej znajduje się kilka pytań dotyczących wykorzystania doświadczalnych form nauki w Twojej szkole. Serdecznie
zapraszamy do uzupełnienia ankiety, jej wyniki pozwolą nam lepiej poznać organizację zajęć szkolnych oraz pozwolą
na opracowanie pomysłów udoskonalających proces nauczania. Ankieta jest anonimowa, pytania dotyczą Twoich
własnych doświadczeń i ocen, nie ma odpowiedzi dobrych i złych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

ZAJĘCIA DOŚWIADCZALNE I EKSPERYMENTALNE
Czy w ramach lekcji szkolnych brałaś/brałeś
Tak
udział w zajęciach, w których wykonywano
lub prezentowano doświadczenia,
Nie (przejdź do pyt. 7)
eksperymenty?
Biologia
Chemia
Fizyka
W ramach jakich przedmiotów odbywały się
Geografia
tego typu zajęcia?
Inne
jakie?
……………………………………………………
Zajęcia miały jedynie charakter pokazowy,
doświadczenia demonstrował nauczyciel,
uczniowie tylko przyglądali się
Zajęcia mają charakter pokazowy, jeden lub kilku
Jak najczęściej wyglądały zajęcia
uczniów uczestniczy w pokazie, większość
doświadczalne, w których uczestniczyłeś?
uczniów przygląda się
Wszyscy uczniowie uczestniczą w
doświadczeniach
Co najmniej raz w tygodniu
Co najmniej raz na dwa tygodnie
Jak często odbywają się w Twojej szkole
zajęcia o charakterze doświadczalnym?
Co najmniej raz w miesiącu
Rzadziej niŜ raz w miesiącu
Mniej niŜ połowę
Jaką według Ciebie część wszystkich zajęć
Około połowy
stanowią zajęcia doświadczalne?
Więcej niŜ połowę
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Czy podoba Ci się sposób prowadzenia zajęć
Trudno powiedzieć
z wykorzystaniem doświadczeń
i eksperymentów?
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Czy uwaŜasz, Ŝe w ramach zajęć szkolnych
Trudno powiedzieć
powinno być więcej zajęć o charakterze
doświadczalnym?
Raczej nie
Zdecydowanie nie
WYCIECZKI EDUKACYJNO-KULTURALNE
Czy w ramach lekcji w Twojej szkole
Tak
organizowane są wycieczki edukacyjnokulturalne np. do muzeum, teatru, na
Nie (przejdź do pyt. 7)
koncert muzyczny?
Język polski
Historia
Wiedza o kulturze
W ramach jakich przedmiotów
Wiedza o społeczeństwie
organizowane są tego typu wycieczki?
Inne
jakie?
……………………………………………………
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3.

4.

6.

7.

8.

1
2
3
4 i więcej
Muzeum
Teatr
Jaka instytucja/wydarzenie jest najczęściej
Koncert muzyczny
celem wycieczek edukacyjno-kulturalnych?
Inne
Jakie?
…………………………………………………….
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Czy podobają Ci się zajęcia w formie
Trudno powiedzieć
wycieczek edukacyjno-kulturalnych?
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Zwiedzanie muzeum/wystawy
Przedstawienie teatralne
Jaki rodzaj wycieczek
Koncert muzyczny
edukacyjno-kulturalnych lubisz
Inne
najbardziej?
Jakie?
…………………………………………………….
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Czy uwaŜasz, Ŝe w ramach zajęć szkolnych
Trudno powiedzieć
powinno się organizować więcej wycieczek
edukacyjno-kulturalnych?
Raczej nie
Zdecydowanie nie
METRYCZKA

Ile tego typu wycieczek jest organizowanych
w ramach roku szkolnego?

Kobieta
1.

Płeć
MęŜczyzna

2.

Miejsce zamieszkania

1.

Miejsce

2.

Powiat

3.

Rodzaj szkoły

Wieś
Miasto poniŜej 40 tys. mieszkańców
Miasto powyŜej 40 tys. mieszkańców
DANE SZKOŁY
Wieś
Miasto poniŜej 40 tys. mieszkańców
Miasto powyŜej 40 tys. mieszkańców
miasto Opole
brzeski
głubczycki
kędzierzyńsko-kozielski
kluczborski
krapkowicki
namysłowski
nyski
oleski
opolski
prudnicki
strzelecki
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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