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Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla Dyrektorów 
w opracowaniu Sławomira Śliwy 

 

Proszę ustosunkować się do każdej z trzech możliwych postaw dyrektora i  wskazać, w jakim 
stopniu zgadzacie się Państwo z ową postawą. Odpowiedź proszę zaznaczyć na 
pięciostopniowej skali, gdzie poszczególne cyfry oznaczają: 

1 - zdecydowanie nie 
2 - raczej nie 
3 - ani tak, ani nie 
4 - raczej tak 
5 - zdecydowanie tak 
 

 

Stwierdzenia, z którymi się zgadzam 
 1- 

zdecydowanie 
nie 

2-
raczej 

nie 

3 - ani 
tak, ani 

nie 

4 - 
raczej 

tak 

5 - 
zdecydowanie 

tak 

1. W szkole jest uczeń, który sprawia duże problemy wychowawcze. Rodzice ucznia nie chcą 
współpracować ze szkołą, twierdząc, że to wina szkoły i nauczycieli. 

A. Staram się pomimo braku chęci współpracy 
rodziców ze szkołą pomóc uczniowi. Wraz z 
wychowawcą i nauczycielami oraz pedagogiem 
szkolnym włączyć się w diagnozę  przyczyn 
trudności i wspieram zespół nauczycieli w 
realizacji działań pomocowych nakierowanych 
na ucznia. 

1 2 3 4 5 

B. Czekam jak potoczy się dalej sytuacja, nie 
angażując się w tą sprawę. 

1 2 3 4 5 

C. Staram się, aby uczeń poniósł konsekwencje 
swojego zachowania, bez względu na to co jest 
przyczyną takiego zachowania. 

1 2 3 4 5 

D. Postępuję ściśle wg przyjętych w szkole 
reguł i procedur. 

1 2 3 4 5 

2. W szkole planowano zorganizować wystawę prac wielkanocnych uczniów. Samorząd 
uczniowski wpadł na pomysł, że nauczyciele również powinni przygotować takie prace i powinno 

się zorganizować konkurs w wyniku, którego zostaną wyłonione najładniejsze prace. 
A. Uważam, że to nie jest dobry pomysł i 
nauczyciele nie powinni konkurować z 
uczniami. 

1 2 3 4 5 

B. Uważam, że to bardzo dobry pomysł i 
zachęcam do tego nauczycieli. 
 

1 2 3 4 5 

C. Uważam, że to nawet dobry pomysł, ale 
wydaje mi się, że w wśród nauczycieli może 
spotkać się to z dezaprobatą. 
 

1 2 3 4 5 
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3. Jako dyrektor szkoły chcę wprowadzić innowacyjny program nauczania. Jednak wymaga on 
dużego nakładu pracy ze strony nauczycieli (szkolenia, opanowanie nowego materiału 

dydaktycznego, przygotowanie nowych treści nauczania, przygotowanie nowych kart pracy, 
przygotowanie nowych scenariuszy zajęć). Zamierzam przekonać do tego nauczycieli poprzez: 

A. Przekazuje nauczycielom informacji o 
programie, wskazuję jakie korzyści dla 
uczniów, szkoły oraz samych nauczycieli 
wynikają z jego realizacji. Omawiam szczegóły 
z nauczycielami. Wspólnie dokonujemy 
krytycznej oceny programu, generujemy 
pomysły na jego wdrożenie i decydujemy czy 
podjąć się realizacji programu. 

1 2 3 4 5 

B. Informuję nauczycieli o tym, że 
wprowadzamy w szkole innowacyjny program 
nauczania i zbieram od nich sugestie w jaki 
sposób możemy razem tego dokonać. 

1 2 3 4 5 

C. Informuję nauczycieli o tym ,że 
wprowadzamy w szkole innowacyjny program 
nauczania, a ich zadaniem będzie to, że 
powinni odpowiednio do tego się przygotować. 

1 2 3 4 5 

4. Z informacji z mediów dowiaduję się, że Minister Edukacji i Nauki podejmuje działania, 
które mają na celu zaszkodzić nauczycielom. 

A. Przyjmuje to za fakt i uważam, że znowu 
nauczyciele jako grupa zawodowa jest 
niesprawiedliwie traktowana, nie komentuję 
niczego przed członkami rady pedagogicznej. 

1 2 3 4 5 

B. Staram się zweryfikować te informacje, ale 
mimo tego nie komentuję niczego przed 
członkami rady pedagogicznej. 

1 2 3 4 5 

C. Uważam, że nauczyciele znów jako grupa 
zawodowa jest niesprawiedliwie traktowana i 
czekam jak potoczy się sytuacja. 

1 2 3 4 5 

5. W procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela staram się pracownikom przekazać 
informacje, które: 

A. Pozwolą im samodzielnie odkryć słabe i 
mocne strony własnego warsztatu pracy. 

1 2 3 4 5 

B. Pozwolą im samodzielnie odkryć słabe i 
mocne strony własnego warsztatu pracy, a 
jednocześnie będą impulsem do dobrowolnego 
podjęcia aktywności nakierowanej na 
podniesienie kompetencji zawodowych. 

1 2 3 4 5 

C. Pokazują adekwatną oceną obecnego 
warsztatu pracy nauczyciela. 

1 2 3 4 5 

D. Doceniam pracę nauczyciela, motywuję go, 
wskazuję odpowiedni dobór form i metod 
jakimi pracuje. 

1 2 3 4 5 

6. Zachęcam nauczycieli w mojej szkole do tego by podczas lekcji razem z uczniami korzystali: 
A. Ze sprawdzonych źródeł wiedzy np. 
podręczników szkolnych, albumów, 
encyklopedii. 

     

B. Ze sprawdzonych źródeł wiedzy np. 
podręczników szkolnych, albumów, 
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encyklopedii oraz innych źródeł, w tym z 
Internetu i zachęcam ich jednocześnie, aby 
wdrażali metody samodzielnego poszukiwania 
wiedzy np. metody WebQuest, za pomocą 
której uczeń wyszukuje informacje w 
Internecie. 
C. Przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł 
wiedzy np. podręczników szkolnych, albumów, 
encyklopedii oraz sporadycznie z innych 
źródeł, w tym z Internetu, zachęcając ich do 
samodzielnego poszukiwania wiedzy np. 
metodą WebQuest, za pomocą której uczeń 
wyszukuje informacje w Internecie. 

     

7. Zachęcam nauczycieli w mojej szkole do tego by podczas lekcji: 
A. Wyłącznie korzystali z propozycji planów 
nauczania/wynikowych proponowanych przez 
wydawnictwo z jakiego korzystają podczas 
realizacji podstawy programowej. 

     

B. Korzystali z propozycji planów 
nauczania/wynikowych proponowanych przez 
wydawnictwo z jakiego korzystają podczas 
realizacji podstawy programowej, ale nie 
wykluczali zagadnień zaproponowanych przez 
uczniów. 

     

C. Korzystali z propozycji planów 
nauczania/wynikowych proponowanych przez 
wydawnictwo z jakiego korzystają podczas 
realizacji podstawy programowej i nie 
wykluczali zagadnień zaproponowanych przez 
uczniów, ale wyłącznie wtedy kiedy znajdą na 
to czas. 

     

8. Zachęcam nauczycieli w mojej szkole  by w ocenianiu ucznia brali pod uwagę: 
A. Wyłącznie jego wiedzę i umiejętności 
opisane w podstawie programowej. 

     

B. Jego wiedzę i umiejętności opisane w 
podstawie programowej i w realizowanym 
przeze siebie programie nauczania oraz  w 
sytuacjach szczególnych, sporadycznych 
uwzględniali wiedzę i umiejętności, które mają 
źródło pozaszkolne lub wynikają z 
samodzielnego zaspokajania ciekawości 
poznawczej przez ucznia. 

     

C. Jego wiedzę i umiejętności opisane w 
podstawie programowej i w realizowanym 
przeze siebie programie nauczania oraz 
uwzględniali wiedzę i umiejętności, które mają 
źródło pozaszkolne lub wynikają z 
samodzielnego zaspokajania ciekawości 
poznawczej przez ucznia. 

     

9. Zachęcam nauczycieli w mojej szkole  by doceniali uczniów, gdy: 
A. Uczniowie korzystają z wytworów, które nie 
są nowe, ale ogólnie przyjęte za wartościowe. 
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B. Korzystają ze swoich wytworów, które są 
nowe, ale jeszcze nie są one sprawdzone, o nie 
potwierdzonej wartości. 

     

C. Uczniowie są autorami wytworów, 
korzystają z nich, samodzielnie poznają ich 
wartość oraz dobrze znają wytwory, które nie 
są nowe, potrafią z nich korzystać. 

     

10. Zachęcam nauczycieli w mojej szkole  by podczas swoich lekcji: 
A. Trzymali się tylko tematu lekcji, poruszali 
problemy związane z tematem lekcji, tak aby 
uczniowie opanowali treści zgodne z podstawą 
programową. 

     

B. Dyskutowali z uczniami na problemy 
związane z tematem lekcji, a także poruszali 
inne problemy, które są poboczne, ale dotyczą 
głównego problemu. 

     

C. Dyskutowali z uczniami na problemy 
związane z tematem lekcji, a także poruszali 
inne problemy, które są poboczne, ale dotyczą 
głównego problemu, jeśli tylko wystarczy im 
czasu na to. 

     

11. W mojej szkole doszło do konfliktu pomiędzy nauczycielem, a rodzicami ucznia, który wciąż 
przeszkadza na lekcjach zarówno nauczycielom, jak i swoim kolegom. Rodzice ucznia zgłosili 

sprawę do mnie. W tej sytuacji: 
A. Konfrontuję rodziców z nauczycielem, zaś  
od nauczyciela stanowczo  oczekuję działań 
mających na celu załagodzenie  powstałej 
sytuacji. 

     

B. Staram się rozwiązać sprawę tak, aby 
zażegnać konflikt, aktywnie włączam się w 
diagnozowanie przyczyny konfliktu, wspólnie 
z nauczycielem poszukuję możliwych 
rozwiązań. 

     

C. Staram się rozwiązać sprawę tak, aby 
zażegnać konflikt i nikogo nie urazić. 

     

12. Jako dyrektor placówki staram się: 
A. Podejmować decyzje związane z 
funkcjonowaniem placówki tak, aby placówka 
rozwijała się jak najlepiej, a moim 
pracownikom wyznaczam cele do realizacji i 
kieruję ich aktywnością. 

     

B. Podejmuję decyzje związane z 
funkcjonowaniem placówki, zaś w sprawach 
istotnych dla placówki opieram się na 
stanowisku nauczycieli,  włączając ich do 
dyskusji. 

     

C. Podejmuje decyzje związane z 
funkcjonowaniem placówki, zaś w sprawach 
istotnych dla placówki opieram się na 
stanowisku tych nauczycieli, którzy chcą o nich 
współdecydować,  włączam ich do dyskusji. 
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13. W mojej placówce: 
A. Staram się nie ingerować w sprawy 
związane z podnoszeniem kwalifikacji swoich 
pracowników. Pozwalam im na samodzielne 
podejmowanie decyzji w tym zakresie. 

     

B. Zachęcam nauczycieli do podejmowania 
różnego typu szkoleń, ale przyznaje, że nie 
egzekwuje tego czy ktoś podnosi swoje 
kwalifikacje. 

     

C. Zachęcam nauczycieli do podejmowania 
różnego typu szkoleń, stwarzam sytuacje, w 
których każdy może doskonalić swój warsztat 
pracy i egzekwuje to, czy ktoś podnosi swoje 
kwalifikacje. 

     

14. Jestem w sytuacji gdzie moja placówka jest docenianą placówką przez organ prowadzący. 
Mamy wiele osiągnięć ze strony kadry pedagogicznej, jak i uczniów. 

A. Staram się, aby dalej tak zarządzać 
placówką i póki co nie wprowadzam żadnych 
niezbędnych zmian. 

     

B. Staram się, aby dalej tak zarządzać 
placówką, ale wiem, że w przyszłości 
będziemy i tak musieli wprowadzić zmiany, 
aby dalej osiągać zakładane cele. 

     

C. Staram się, aby dalej tak zarządzać 
placówką i wprowadzam ustawicznie zmiany, 
aby dalej osiągać zakładane cele. 

     

15. Organ prowadzący wprowadza oszczędności. Postanowił, aby w mojej szkole zredukować 
etaty. Jako dyrektor zmuszony do podjęcia takich decyzji, przy redukcji etatów biorę pod 

uwagę: 
A. Staż pracy, bo osoby z większym stażem 
pracy mogą gorzej radzić sobie na rynku pracy. 

     

B. Doświadczenie zawodowe, bo uważam, że 
osoby z większym doświadczeniem są 
lepszymi pracownikami. 

     

C. Stopień zaangażowania się w pracę oraz 
indywidualny warsztat pracy nauczyciela. 

     

16. W mojej szkole staram się, aby nauczyciele: 
A. Stosowali wszystkie elementy oceniania 
kształtującego. 

     

B. Stosowali niektóre, wybrane elementy 
oceniania kształtującego. 

     

C. Stosowali elementy oceniania 
kształtującego, ale po tym jak odbędą 
odpowiednie szkolenie z tego zakresu. 

     

 

Metryczka 

1. Wiek : 
 do 25 lat 
  26-35 lat 
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 36-45 lat 
  46-55 lat 
  powyżej 56 lat 

 
2. Płeć: 
 mężczyzna, 
 kobieta 
 
3. Stopień ukończonych studiów 
 I stopień (licencjackie) 
 II stopień (magisterskie) 
 Jednolite studia magisterskie 
  III stopień (doktoranckie) 
 
 
4. Staż pracy 
 do 5 lat 
 od 6 do 15 lat 
 od 16 do 25 lat 
  powyżej 25 lat 

 
5. Staż pracy na stanowisku kierowniczym 
 do 5 lat 
 od 6 do 15 lat 
 od 16 do 25 lat 
  powyżej 25 lat 

 
6.  Stopień awansu zawodowego 

 stażysta 
 kontraktowy 
 mianowany 
 dyplomowany 
 

7. Miejsce pracy ze względu na powiat 
 miasto Opole 
 powiat opolski 
 powiat prudnicki. 
 miasto od 50 tyś. do 100 tyś. 
 miasto powyżej 100 tyś. 

8. Miejsce pracy 
 wieś 
 miasto do 10 tyś. 
 miasto od 10 tyś. do 50 tyś. 
 miasto od 50 tyś. do 100 tyś. 
 miasto powyżej 100 tyś. 


