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WYNIKI UZYSKANE Z ANKIETY SKIEROWANEJ DO ABSOLWENTA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH 

 

W okresie od 08 listopada do 10 listopada 2015 r. na nasz apel odpowiedziało 50 
absolwentów. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane z badanej 50 –cio osobowej 
grupy.  
W dalszym ciągu liczymy na przychylność naszych absolwentów i czekamy na 
kolejne ankiety. 
Wszystkim uczestniczącym w naszym badaniu serdecznie dziękujemy. 
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3. Czy był Pan/ Pani zadowolony(a) z warunków kształcenia w naszej szkole? 
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4. Obecnie mam wykształcenie: 
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5. Czy Pan/Pani pracuje zawodowo? 
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6. Dokonany przed laty wybór przez rodziców Szkoły Podstawowej w Szropach oceniam 
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7. Czy Szkoła Podstawowa w Szropach dobrze przygotowała Pana/Panią do dalszej nauki? 
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8. Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z kolegami i koleżankami ze Szkoły Podstawowej w 

Szropach? 
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9. Czy chciałby Pan/Pani spotkać się z kolegami/ koleżankami np. na zorganizowanym 

zjeździe absolwentów szkoły? 
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10. Czas spędzony w szkole podstawowej był przyjemny i dobrze wspominam panującą w 

niej atmosferę 
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11. Uzasadnij poprzednią odpowiedź: 

 

Pierwsze doświadczenia najdłużej zostają w pamięci. Tak również jest z nauką. Atmosfera prawie 
rodzinna. Wspaniali pedagodzy, z którymi czasami mogę się spotkać, powspominać, porozmawiać. 

Bardzo pozytywne stosunki koleżeńskie, a niektóre przyjaźnie trwają do dnia dzisiejszego. Panowała 
w szkole atmosfera życzliwości. Z przyjemnością wspomina się nauczycieli, szczególnie tych, którzy 
już niestety odeszli na stałe. 

 
Fajni ludzie, nauczyciele i atmosfera. Najlepsze lata szkolne to podstawówka.... 

Miła atmosfera ,wspaniali nauczyciele zawsze chętni do pomocy;-) 

 Bardzo dobre przygotowanie do dalszej nauki, wspaniała atmosfera w szkole, ciekawe zajęcia 
pozaszkolne, dzięki którym rozwijać można swoje umiejętności.  

Fajna atmosfera, nauczyciele i interesujące lekcje  

Ogólnie  

Dobrze wspominam nauczycieli, którzy byli dla nas mili i serdeczni oraz zgraną klasę. 

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łojki w Szropach jest wspaniałym miejscem zdobywania i pogłębiania 
wiedzy!. Lata spędzone w szkole wspominam z rozrzewnieniem. W szkole zawsze panowała ciepła, 
rodzinna atmosfera. Z pewnością wyślę tam również moje dzieci. 
Pozdrawiam serdecznie 

Ponieważ dni spędzone w tej szkole z Nauczycielami i znajomymi nie da się zapomnieć :-D  

Mili nauczyciele, pyszna stołówka, sympatyczni i mili koledzy zarówno starsi jak i młodsi. 

:-D 

Do dziś wspominam cudowną atmosferę panującą w szkole, którą tworzył dyrektor (nazwisko) i 
uczący wówczas nauczyciele. 

Fajne grono pedagogiczne zainteresowani uczniami - dzięki czemu nie było nudno. Poziom nauczania 
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na poziomie pozwalającym podjąć naukę w kolejnej szkole. Fajni znajomi z lat dziecięcych.  

Czas spędzony w szkole wspominam bardzo beztrosko i miło...aż chciało by się tam wrócić choćby na 
jeden dzień � 

 

 

 
Przyjazna atmosfera i bezstresowa nauka. 

 
duzo sie dzialo :) 

 

 

 

 
Wypowiedź zablokowana przez administratora 

Uwielbiałam Pana (nazwisko), Panią (nazwisko), Panią (nazwisko):) 

 
Bo jest w pozo 

 

 
Wypowiedź zablokowana przez administratora 

8klas 

W latach, kiedy chodziłem do szkoły działała Drużyna Harcerska. Braliśmy udział w różnych akcjach 
na rzecz szkoły i środowiska. Przyjemnie wspominam również zabawy andrzejkowe przy adapterze. 
Nauczyciele bawili się ze wszystkimi. Było super.Nie wspomnę już o podchodach, które teraz chyba 
są nie możliwe. 

Na wstepei musialbym pozdziekowac nauczycielom za cierpliwosc do mnie bo ja pochodze z tych 
uczniow co tak bardzo brili jak jasny gwint :) pozdrawiam goraco :) 

Super nauczyciele :) 

Gdybym miała do wyboru więcej opcji wahałabym się między raczej tak, a raczej nie. Kadra 
nauczycielska była dobrze wykształcona, nie ma na co narzekać. Był również wystarczający wybór 
zajęć pozalekcyjnych i dobre jedzenie na stołówce. Moim zdaniem jednak nauczycielom ciężko było 
opanować dużą ilość dzieci i jakoś zainteresować dzieci przedmiotem, tym samym dzieci były 
niegrzeczne i 'robiły co chciały'. 

Zapewniła to miła i zdolna kadra pedagogiczna. Ciekawie prowadzone zajęcia oraz interesujące 
wycieczki i aktywności pozalekcyjne pozwalające rozwijać swoje pasje oraz integrować się z grupą 
znajomych były najważniejszymi czynnikami kształtującymi atmosferę panującą w szkole. 

W szkole poznałem swoich przyjaciół. Nauczyłem się też wielu życiowych zasad od moich 
wychowawców, którzy byli wspaniałymi nauczycielami. 

Były zdrowe relacje "Belfer" (nauczyciel) - Uczeń. Nauczyciele byli "starszymi kolegami" dla nas 
uczniów i wprowadzali nas w życie (bycie) dorosłych (-mi). 

W szkole miałam możliwość rozwijać swoje pasje. Dobrze wspominam artystyczne zajęcia 
pozalekcyjne i wyjazdy klasowe. 

Mogłem rozwijać swoje pasje na zajęciach sportowych. Miałem też możliwość startowania w wielu 
konkursach, które nie tylko pomagały mi rozwijać swoje zainteresowania, ale dzięki nim zdobyłem 
wiele nagród. 
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Edukacja w szkole podstawowej jest najistotniejszym etapem w rozwoju dziecka. Właśnie w tym 
miejscu po raz pierwszy spotyka się ono z nowym środowiskiem, w którym ma możliwość 
kształtowania i poznawania samego siebie. Swojego charakteru, postawy, umysłu i sposobu 
postrzegania otaczającego go świata. Dlatego niezwykle ważne jest by czas spędzony w niej wpływał 
pozytywnie na rozwój małego człowieka.  
Szkołe w Szropach wspominam jako ciepłe miejsce, które dało mi możliwość przede wszystkim 
podjęcia pierwszych kroków w edukacji, ale także nawiązania nowych znajomości. Pomogła w 
odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i zdolności za sprawą prowadzonych z 
zaangażowaniem i sercem zajęć dodatkowych takich jak: taniec, śpiew, kółko teatralne. 
Ponadto szkoła w Szropach zapadła mi w pamięć jako współnota zrzeszająca nie tylko uczniów i 
pedagogów, ale również mieszkańców okolicznych miejscowości za sprawą organizowanych 
cyklicznie imprez okolicznościowych m.in Święta Szkoły. Impreza ta dawała możliwość 
zaprezentowania się szerokiemu gronu uczniów w najróżniejszych kategoriach i zdolnościach od tych 
artystycznych i sportowych po naukowe. 
Szkoła w Szropach za sprawą niezapomnianej kadry nauczycielskiej budziła w młodych ludziach to co 
najlepsze: zapał do pracy, chęć rywalizacji, poczucie estetyki, wrażliwość, samodzielność, ale i 
zdolność do pracy w grupie. poczucie przynależności, ale również świadomość własnej odrębności za 
sprawą indywidualnego podejścia do ucznia. 
Myślę, że było to możliwe również za sprawą nielicznych klas, co sprawiło, że wszyscy się znaliśmy i 
mieliśmy ożywione i przyjazne kontakty nie tylko z kolegami ze szkolnej ławki, ale także z 
wychowawcami. 

bardzo dobrze wspominam czas w szkole podstawowej,byli wspaniali nauczyciele,kolezanki i koledzy 

Bo miałam wspaniałych nauczycieli i dobrych przyjaciół, dzięki którym dzisiaj mam wiele 
fantastycznych wspomnień z tamtych lat. Wspomnienia te dotyczą w znacznej części zajęć 
pozalekcyjnych (kółko taneczne, wokalne i teatralne), które ukształtowały moją osobowość (także 
artystyczną) i rozwinęły szereg kompetencji społecznych. 

Nauczyciele byli dla nas a my dla nich . Pani (nazwisko) dala z siebie wszystko abysmy wyszli na ludzi 
. 

Kontakty między osobami w mojej byłej klasie były bardzo dobre, a nauczyciele mieli do nas ogromną 
cierpliwość. 

 

12. Jak według Pani/Pana zmieniła się nasza szkoła? 

Jest to teraz szkoła, która tylko z frontu przypomina szkołę, w której się uczyłam. Wewnątrz można się 
na początku pogubić, bowiem jest zupełnie przebudowana, a co najważniejsze powiększona. 
Wszystko w niej jeszcze pachnie świeżością. W szkole zmieniła się kadra, ale nie zmieniała się 
atmosfera panująca tam od lat. Oczywiście pozytywna i przywołująca wspomnienia. Pozdrawiam 

Bardzo, nawet z zewnątrz nie przypomina tej z moich lat. Ale to chyba pozytyw! A wewnątrz 
przestrzeń, nowoczesna technologia, kolorowe sprzęty (pamiętam tylko zielone ławki i brązowe szafy). 
A efekty jej istnienia cały czas chyba te same, bo uczniowie kończą potem szkoły średnie, studiują a 
nawet robią doktoraty.  

Na lepsze... 

Szkoła rozbudowana, odnowiona, wyposażona w najnowszy sprzęt komputery tablice sala językowa. 
Szkoda tylko że nie ma sali gimnastycznej. 

Zmieniła sie moim zdaniem na lepsze 

 Przede wszystkim szkoła jest nowoczesna, dopasowana do obecnych potrzeb dzieci, ciągle się 
rozwija. Idealne warunki do nauki. 

Jest nowoczesniejsza, większa i lepiej zorganizowana 

Wypowiedź zablokowana przez administratora 

Jest nowoczesna, dobrze wyposażona, miło ją odwiedzać. 
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W ciągu ostatnich XX lat szkoła zrobiła ogromny postęp, zostawiając w tyle poziomem nauki i 
wyposażenia szkoły w dużych miastach. 

Wygląda o wiele lepiej nie ma już tej starej szarej szkoły  

Brak pomysłów 

Dobrze 

Diametralnie, ponieważ obraz jaki zapamiętałem z dzieciństwa to małe ciasne klasy, przepełnione 
uczniami a toalety znajdowały się na dworze. Dzisiejsze wnętrze to spełniają standardy europejskie.  

Na pewno się unowocześniła i rozbudowała. Dodatkowo wzbogaciła siatkę zajęć pozalekcyjnych 
czego za naszych czasów było mało.  

Baaardzo � 

Wypowiedź zablokowana przez administratora 

Tak i to w bardz duzym stopniu 

 Z tego co wiem, szkoła odmieniła swój wygląd wizualny w porównaniu ze stanem z moich lat 
uczęszczania do niej. 

 
Ewolucja jak najbardziej pozytywna i rozwoj z czasem :) 

 

 
Wypowiedź zablokowana przez administratora 

Nie  

przykro mi ale nie jestem zorientowana w jakim stopniu szkola sie zmienila 

 

 

 

 

 
Wypowiedź zablokowana przez administratora 

Budynek  

Cóż to za pytanie? Oczywiście, że się zmieniła. Za moich czasów toaleta była na podwórku szkolnym. 
Ile było radości, kiedy dyrektor szkoły 
p. (nazwisko) na dużym projektorze wyświetlał nam filmy. To były inne czasy ... 

Szkola bardzo sie zmienial oczywiscie na plus jaka szkoda ze moj synek niemoze sie w niej uczyc .. 
Pozdrawiam wszystkich Nauczycieli z naszej szkoly  

SUPER!! 

Na pewno zmieniła się na lepsze, wizualnie oraz jeżeli chodzi o sprzęt. Na inny temat nie mogę się 
wypowiedzieć, ponieważ do szkoły 'zaglądam' tylko na wybory. 

Z dostępnych mi informacji wiem, że bardzo podniósł się poziom stosowanych form nauczania. 
Zarówno nowoczesne pomoce dydaktyczne, jak i nowy budynek pomagają jeszcze lepiej rozwijać 
dziecięce pasje oraz zachęcają do pozyskiwania wiedzy. Słyszałam też wiele dobrego o nowych 
członkach kadry pedagogicznej. 

Remont budynku i rozbudowa, nowe materiały dydaktyczne. Miła i kompetentna kadra nauczycielska. 
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 Nieprawdopodobnie ewoluowała. Rozbudowa szkoły oraz pozyskanie funduszy na nowoczesne 
pomoce naukowe były świetnymi pomysłami. 

Nowy, większy budynek, nowoczesne sposoby nauczania, nowi nauczyciele. 

Słyszałam, że szkoła w Szropach przeszła ostatnio fundamentalny remont i że nieustannie się 
zmienia. Ciężko jest mi jednak powiedzieć coś więcej ze względu na brak jakiegokolwiek z nią 
kontaktu(choć muszę przyznać, że prężnie działa i wciąż jest na bieżąco aktualizowana strona 
internetowa tej placówki). 
Zmieniła się na pewno. Czy na lepsze? 
Wydaje mi się, że każda zmiana jest dobra niezależnie od tego jakaby ona nie była, a ponieważ 
zmieniają się czasy musi i w raz z nimi zmieniać się system edukacji i wreszcie sama instytucja. 
Wnioskując z zamieszczanych multimediów w wirtualnym świecie jedno nie zmieniło się nadal. 
Uczniom po prostu jest w niej bardzo dobrze i mam nadzieję, że ci obecni będą ją wspominali równie 
ciepło jak ja. 

powstala piekna i duza i nowoczesna szkola 

Ciężko stwierdzić, ponieważ studiuję i rzadko bywam w Szropach. Na pewno zmodernizowany został 
budynek i plac wokół szkoły. Dzieciaki są z pewnością szczęśliwe mogąc zdobywać wiedzę w tak 
nowoczesnej placówce, otoczeni opieką doświadczonej i troskliwej rady pedagogicznej (bo tak 
wspominam moich nauczycieli). 

Na pewno na lepsze bo do tego dazymy . 

Pozytywnie. Szkoła po remoncie jest nowoczesna i dobrze wyposażona, a z tego co mi wiadomo 
pozytywna atmosfera cały czas się utrzymuje.  

  


