
Badanie potrzeb rodziców związane z doradztwem zawodowym w Zespole Szkół Morskich 

 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie informacji służących 

efektywnej współpracy z rodzicami w zakresie doradztwa zawodowego.  

Ankieta ma charakter anonimowy. 

(* - Wymagane) 

1. Moje dziecko/dzieci są uczniami klas:* 

- I-II 

- III-IV 

2. Czy w szkole pracuje doradca zawodowy?* 

- Tak 

- Nie 

- Nie wiem 

3. W jakim stopniu orientuje się Pani/Pan czym zajmuje się doradca zawodowy w szkole?* 

- 1 – w ogóle się nie orientuję 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 – w pełni się orientuję 

4. Jaką wiedzę posiada Pani/Pana dziecko na temat swoich umiejętności, preferowanych wartości, 

zdolności, zainteresowań, mocnych oraz słabych stron?* 

- Wystarczającą 

- Niewystarczającą 

5. Czy opowiada Pani/Pan dziecku o swojej pracy? 

- Tak 

- Nie 

6. Czy rozmawiała Pani/Pan z dzieckiem na temat wyboru szkoły/zawodu/przyszłości zawodowej 

dziecka?* 

- Tak 

- Nie 

- Staram się, ale brakuje mi odpowiedniego przygotowania 

7. W jakich formach doradztwa zawodowego chciał(a)by Pani/Pan uczestniczyć? 

- Indywidualne konsultacje dla rodziców 

- Inne 

- Nie jestem zainteresowany/a udziałem 

8. Jeżeli zaznaczył(a) Pani/Pan „inne”, proszę wskazać jakie: 

[_____________________________] 

 

 



9. Ile czasu może Pani/Pan poświęcić na udział w takich spotkaniach, warsztatach, konsultacjach?* 

- Nie mam czasu, nie jestem zainteresowana/y 

- Nie więcej, niż godzinę 

- Między godzinę a trzy godziny 

- Powyżej trzech godzin 

10. Jakimi informacjami dotyczącymi planowania kariery doradztwa zawodowego Pani/Pana dziecka 

jest Pani/Pan zainteresowana/y?* 

- Wiedza na temat aktualnego systemu edukacji w Polsce 

- Wybór literatury w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (dla rodziców) 

- Wiedza na temat sieci uczelni/szkół w Polsce 

- Informacje o uczelniach wyższych, zasadach rekrutacji 

- Informacje o egzaminach maturalnych 

- Informacje na temat stron internetowych przydatnych w planowaniu kariery 

- Informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

- Informacje na temat miejsc, gdzie uczniowie mogą uzyskać wsparcie przy planowaniu własnej 

ścieżki kariery 

- Informacje dotyczące kształcenia za granicą 

- Informacje dotyczące wolontariatu 

- Informacje dotyczące miejsc, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania 

11. Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y jeszcze innymi informacjami dotyczącymi planowania 

kariery Pani/Pana dziecka, proszę napisać, czego miałyby one dotyczyć: 

[_____________________________] 

12. Czy miał(a)by Pani/Pan gotowość opowiedzieć uczniom w naszej szkole o specyfice 

zawodu/stanowiska, na którym Pani/Pan pracuje?* 

- Tak 

- Nie 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety, 

Zespół ds. doradztwa zawodowego Zespołu Szkół Morskich 

[data] 


