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1. Czy odpowiada Ci obecna forma nauczania
TAK - 49
NIE - 38
INNE:
- Nie ale sytuacja tego wymaga
- Nie jest zła, ale trochę mi nie odpowiada
- Średnio
- Zależy od przedmiotu
- Zależy. Niektóre przedmioty, które mamy są nie potrzebne
- Forma nauczania mi odpowiada, lecz moim zdaniem mamy zbyt dużo lekcji
- Mogło być mniej lekcji w poszczególnych dniach
- Wole chodzić dl szkoły, ale nie jest bardzo źle
- Nie przeszkadza mi sama metoda nauczania zdalnego, ale uważam, że mamy za dużo lekcji
takich jak np. wf, religia, EDB.
- Większość mi odpowiada, ale moim zdaniem prowadzenia niektórych przedmiotów przez
wideokonferencję jest zbędne
- Nie zawsze
- Po części
- Lekcje prowadzone zdalnie odpowiadają mi, ale zależy w głównej mierze od nauczyciela
prowadzącego
- Nie jest źle
- Jest ok, ale nie potrafię się skupić na lekcji, chociaż się staram
2. Czy nauczyciele spełniają twoje oczekiwania?

- TAK - 66
- NIE - 36
3. Czy uważasz, że podczas nauczenia zdalnego nauczyciele więcej zadają?

-

Tak - 56
Nie - 7
To zależy - 40
Jeżeli tak to z jakiego przedmiotu…
- MATEMATYKA - 13
- HISTORIA - 24
- INFORMATYKA - 25
- Język Polski - 5
- Hiszpański - 2
- W-f - 9
- EDB - 1
- Biologia - 3
- WOK - 10
- Geografia - 14
- Chemia - 3
- Fizyka - 3
- WOS - 2
- Niemiecki - 2
- Prawie wszystkich - 2
- Z większości, może z 2 lub 3 przedmiotów tych zadań jest mniej
- Wszystko oprócz polskiego
- Nie chodzi ilość ale o jakość poleceń(Niektóre są tak sformułowane, że nie wiadomo o co
chodzi) + poziom trudności zadań
- Wszystkie przedmioty oprócz maturalnych
- Czasem potrafimy mieć cały tydzień z zadaniami, a potem już jest spokojnie, zazwyczaj
zadania pojawiają się z matematyki, ale jak dla mnie nie są one zazwyczaj takie długie by
robicie przez cały dzień

- raczej z każdego z pojedynczymi wyjątkami
- ze wszystkich
- najwięcej jest zadawane z historii
4. Czy nauczyciele sprawdzają pracę w terminie?

-

Tak - 59
Nie - 17
Nie zawsze
Niektórzy
Zależy od nauczyciela
Nie wiem
Zależy od przedmiotu
Nie ze wszystkich przedmiotów
Zdarza się to, aczkolwiek nie zawsze. Prace są sprawdzone nawet z tygodniowym opóźnieniem
Raczej tak
Nie wszyscy
Tylko niektórzy
To zależy od przedmiotu
Zależy, raczej tak
To zależy
Zwłaszcza Pani dyrektor
Jeśli chodzi tu o dwa tygodnie to zazwyczaj tak
Nie wszyscy
Zależy od nauczyciela
Myślę, że się starają
Zależy
Tak ale nie wszyscy
Z większości przedmiotów
To zależy którzy

5. Czy dostajesz informację zwrotną do wysłanego zadania od nauczyciela?
- Tak - 47
- Nie - 2
- Zależy od przedmiotu - 54
- Jeśli tak to z jakiego przedmiotu
- Prawie od wszystkich
- historia 2
- WOS 1
- angielski 2
- Matematyka 3
- Fizyka 2
- informatyka 1
- WOK 2
- PP 2
- Geografia 3
- Biologia 1
- Hiszpański 1
- Polski 1
- informacji zwrotnej do zadania nie otrzymał*m ostatnio z hisu, a tak to każdy stara się
odpowiedzieć
- podstawy przedsiębiorczości i pewnie z innych też ale bardzo na to nie zwracam uwagi
- ze wszystkich nie dostaje z wyjątkiem Niemieckiego i WOSU
- Dostaje tylko z polskiego i ew. Czasem wosu reszta odsyła punktacje
6. Czy prace są zadawane na weekend?
- Tak - 24
- Nie - 13
- Czasami - 65

7.Czy uważasz, że opieka twojego wychowawcy jest wystarczająca?
- Tak - 86
- Nie - 10
- Inne:
- zależy od sytuacji
- przerost ilości nad jakością, formą
- mogła być lepsza
- Do tej pory wychowawczynie miała wolne
- za bardzo
- nie uważam że w tej sytuacji by pomógł, sądzę że ma na ten temat inne opinie
- Nasza wychowawczynie i opiekowała się dzieckiem ale stara się nam pomóc i zawsze
byłam pod telefonem
8. Twoim zdaniem pomocy pedagoga/psychologa w tym okresie jest wystarczająca?
- Tak - 77
- Nie - 25
9. Czego najbardziej potrzebujesz zdalnym nauczaniu?
- Mniej zadań - 2
- Wszystko jest ok - 2
- Mniej lekcji
- Zrozumienia
- Niczego
- Mam wrażenie, że nauczycielom nudzi się w domu i specjalnie zadają nam tyle zadań.Terminy
na weekendy są robione po to, żeby nauczyciele mogli sobie sprawdzić nasze prace przez
weekend, czego i tak większość nie robi. Wszyscy oczekują od nas wykonania prac w terminie,
odsyłania, wypełniania, zadania, prezentacje, projekty…W czym to się równa? Z brakiem czasu
dla samego siebie i odpoczynku. Mimo, że siedzę w domu, czas który przeznacza na szkoła
jest dwa razy większy niż przy normalnym trybie funkcjonowania. Wstaje z łóżka w niedzielę i
zastanawiam się czy wszystko mam odrobione a kładę się spać z myślą, że przez następne
pięć dni będę zapieprzać jak Mrówka przy budowie Mrowiska. Nigdy nie miałam większych
problemów szkole a teraz ilość zadań mnie czasami przerasta.

- Ogólnie to aplikacja z której korzystamy nie wyświetla mi powiadomień o spotkaniach,

wiadomościach Itp przez około dwa tygodnie nie działał mikrofon a przez głośnik bardzo cicho
wszystkich słyszałem więc najbardziej potrzebne jest zrozumienie i cierpliwość nauczycieli bo
ta aplikacja to totalna masakra.

- Zrozumienia tego że nie mamy tylko jednego przedmiotu w szkole jest to dla nas trudne

wyrobić się z niektórymi zadaniami (których jest ogrom) i też mamy swoje życie po szkole
którego nie chcemy spędzać przy komputerze.

- Mniejszej ilości Zadaj i skupienia się nauczyli na tłumaczeniu nam zadanie i prowadzeniu lekcji,
ani na zadawaniu co lekcje dużej ilości zadań z, którymi się nie wyrabiam bo jest ich za dużo.

- zdecydowanie komputer na Własność. Nie wyobrażam sobie pracy bez własnego komputera,

albo gdybym musiała pożyczać go rodzeństwu. Gdybym nie miała żadnego komputera w domu
byłoby jeszcze gorzej.

- Mniej lekcji które nie są teraz konieczne, mam na myśli, że wystarczyłoby dostosować zadania
raz na tydzień, alekcja organizować tylko z matematyki, języka polskiego i angielskiego

- Zaangażowania zarówno ucznia jak i nauczyciela, bo zadawanie nam wszystkiego do roboty
samodzielnie mija się z celem roli jaką ma spełniać nauczyciel

- Odrobinę wytchnienia. Codziennie budzę się ze łzami w oczach (dosłownie) bo oczy tak bardzo
pieką mnie od tylu godzin spędzonych przed monitorem

- Wydaje mi się, że lekcje, w których uczestniczymy i tak są wymagające. Zadawanie masy
zadań według mnie jest niepotrzebne. Z całym szacunkiem

- Aby nauczyciele tłumaczyli materiał i żebym nie musiała siedzieć w książkach aby coś
zrozumieć po lekcji – nie znaczy to że tego nie robią

- Żeby wszystkie zadania ćwiczenia(wszystkie) z każdego Przedmiotu były dodawane w
programie Microsoft Teams w zakładce „zadania”

- Większej pomocy nauczycieli w wyjaśnieniu nowych tematów, mniejszej ilości godzin
spędzonych przy komputerze

- Więcej czasu na wykonywanie zadań, żeby lekcje się później zaczynały, żeby nie było
niepotrzebnych przedmiotów

- Zrozumienia, że mamy dużo zadań, długo siedzimy przed komputerem, możemy mieć czasem
problemy z internetem

- Samodzielnej pracy, mniej lekcji, późniejsze godziny zajęć, najważniejsze przedmioty tylko a nie
wszystkie

- Pomocy z przedmiotów ścisłych, angażu psychologa w tych trudnych czasach, możliwość
porozmawiania z nim

- Mniej godzin lekcyjnych, ponieważ teraz spędzam o wiele więcej czasu przed komputerami niż
normalnie

- Choć trochę krótszych lekcji, by nie siedzieć przez 7 h zgarbionym przed laptopem/
komputerem

- Dobrego tłumaczenia tematów ani spisywanie zadań z jakiegoś filmiku. *Kaszel* informatyka
*Kaszel*

- Aby było mniej lekcji lub przynajmniej skrócony czas zajęć aby nie siedzieć tyle przed
komputerem

- Niej zadań, skróconych lekcji poprzez wykluczenie mniej wymagających przedmiotów np.
WOK, PP, EDB

- Zadania zadań podczas godziny lekcyjnych i nie zadawania zadań w czasie naszego

odpoczynku wysłania prac w jedno miejsce bo jedni nauczyciele chcą to a inni to i taki mętlik

- Najbardziej brakuje na niektórych przedmiotach pracy z nauczycielami na lekcji
- Tego, aby wyłączyć ale nie przedłużali swoich lekcji, dając nam czas na przerwę większego
skupienia na przedmiotach maturalnych, a mniejszego na pozostałych

- Aby zrozumieli, że nie jesteśmy wstanie tak długo siedzieć przy komputerze bo bolą krótszych
-

zajęć lekcyjnych, żeby nie męczyć się tak długo przed komputerem
Zadań domowych i prac obowiązkowych bo jest tego za dużo i bolą nas oczka
Późniejszego wstawania oraz by plan był bardziej jednolity
Żeby niektórzy nauczyciele
Trochę mniej lekcji, zadań, mamy brak czasu dla siebie
Kontakty z nauczycielami i kontaktu z rówieśnikami
Jeśli ilość godzin przed komputerem, telefonem
Mniej zadań z informatyki oraz wolnych weekendów
Pomocy nauczyciela a nie tylko pracy samodzielnej
Mniejszej ilości siedzenia przed komputerem
Zwiększone zainteresowanie wychowawcy
Wyrozumiałości ze strony nauczycieli
Dokładnego tłumaczenia zadań
30 minutowych lekcji
Tego czego brakuje
Dużego skupienia
Braku nauczania
Ludzi

10. Jesteś zadowolony/a z aktualnej pracy samorządu uczniowskiego?

- Tak - 52
- Nie - 7
- Mogło być gorzej - 43
11. Czy masz pomysły co do pracy samorządu uczniowskiego?

- Tak - 7
- Nie - 90
- Inne :

- więcej akcji
- uważam, że jeśli też odczuwają to obciążenie powinni zareagować
- korepetycje przyjacielskie
- nie interesuje mnie to
- myślę że można ruszyć pomysł serwera Minecraft
- Uważam, że aktualnie samorząd funkcjonuje na wysokim poziomie i dodatkowe pomysły
są niepotrzebne, bo samorząd ciagle dostarcza nam atrakcji

12. Wiesz do kogo możesz się zwrócić w razie problemu?
- Tak - 94
- Nie - 8
13. Chciałbyś wrócić już do szkoły
- Tak - 43
- Nie - 16
- Tak i Nie - 44
14. Zrobisz jako pierwsze po powrocie do szkoły?
- Nie wiem
- Nic
- Przywitam się ze znajomymi
- Porozmawiam ze znajomymi
- Zrobię sobie herbatkę i powiem jak bardzo się stęskniłam za normalnym funkcjonowaniem
- Przywitam się ze znajomymi którymi których dawno nie widziałem i po narzekamy na szkołę
- Wy przytulam wszystkich za którymi tęsknię, zrobię sobie tosty wydawcę
- Odpocznę od nadmiaru zada i nadmiernego siedzenia przed komputerem
- Pobiegam po korytarzu, aby dostać uwagę, bo dawno nie miałam uwagi
- Pójdę zjeść obiad w towarzystwie pani Agnieszki na wydawce
- Porozmawiam o dodatkowych zajęciach z przedmiotów maturalnych
- Pójdę zobaczyć się ze swoimi ulubionymi przyjacielami
- Przytulam wszystkich, z którymi zawsze to robię
- Zadania Domowe oraz nauka zwłaszcza z historii
- Przywitał się ze znajomymi nauczycielami:)
- Ściskam przyjaciół i swoją szkolną ławkę :D
- Pewno przytulę wszystkie moje przyjaciółki
- Pójdę do przyjaciół porozmawiać, pośmiać się
- Jakaś przypalowa akcja z moimi braćmi
- Pójdę na wydawcę zrobić sobie Kisiel
- Nic specjalnego nie mam w planach
- Pójdę oddać pana Tadeusza
- Popłaczę się ze szczęścia
- Przytula swojego chłopaka
- Spotkanie z przyjaciółmi
- Będę rozmawiać z ludźmi
- przytulę pana woźnego
- Śniadanie na wydawcę
- Nie wiem, zobaczę
- Odetchnę z ulgą
- Wyspie się

