
1 
 

Monitorowanie 
 

2019 – Arkusz monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej  
 

Informacje o monitorowanej szkole/placówce: 
 

nazwa szkoły/placówki  
typ szkoły/placówki  

miejscowość  
ulica  

numer  
kod pocztowy  

urząd pocztowy  
telefon  

fax  
www  
regon  

publiczność  
 

Informacje: 
 

Numer ankiety:  

Data przeprowadzenia monitorowania: Kliknij tutaj, aby 
wprowadzić datę. 

 
 
 
 

Wyniki ankiety 
 

Część dla wizytatora 
Imię i nazwisko  
Czy wprowadzono zmiany w arkuszu? ☐ tak  ☐ nie 
Opis wprowadzonych zmian  

 
2019 – Arkusz monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej  

 

1. Jednostka systemu oświaty objęta monitorowaniem 
 
☐ publiczna szkoła podstawowa 
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1. Czy szkoła prowadzi w bieżącym roku szkolnym działalność innowacyjną (jeśli tak, to szkoła 

przechodzi do pytania nr 8)? 

☐ Tak ☐ Nie 

2. Jeśli nie – to dlaczego? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) brak nauczycieli o odpowiednich kompetencjach  

b) brak środków finansowych 

c) brak odpowiedniej bazy lokalowej 

d) brak potrzebnego sprzętu 

e) inne [pole do wpisania wyjaśnienia] 

3. Czy szkoła podejmowała środki zaradcze (jeśli nie, to szkoła kończy wypełnianie ankiety)? 

☐ Tak ☐ Nie 

4. Jeśli tak, to jakie? (można wybrać więcej, niż jedną odpowiedź) 

a) kierowanie nauczycieli na szkolenia 

b) starano się pozyskać środki finansowe 

c) starano się powiększyć bazę lokalową 

d) starano się doposażyć w potrzebny sprzęt 

e) inne [pole do wpisania wyjaśnienia] 

5. Czy środki zaradcze okazały się skuteczne? (Szkoły, które odpowiedziały „Nie” kończą 

wypełnianie ankiety, te, które odpowiedziały „Tak”, kontynuują wypełnianie ankiety od 

pytania nr 8).  

☐ Tak ☐ Nie 

6. Jeżeli środki zaradcze okazały się skuteczne, to czy szkoła planuje prowadzić działalność 

innowacyjną? (jeśli szkoła odpowiedziała „Tak”, to kończy wypełnianie ankiety, jeśli nie, to 

przechodzi do pytania nr 7) 

☐ Tak ☐ Nie  

7. Jeśli szkoła nie planuje prowadzenia działalności innowacyjnej, to jaki jest tego powód? (po 

odpowiedzi na to pytanie szkoła kończy wypełnianie ankiety) 

a) jest już za późno - planowana innowacja musi się rozpocząć z początkiem roku 

szkolnego 

b) planowane działania wymagają przygotowań i nie będzie można ich zrealizować w tym 

roku szkolnym 

c) inny [pole do wpisania wyjaśnienia] 

8. Realizowane projekty są innowacjami: [możliwość wyboru więcej, niż jednej odpowiedzi] 

a) programowymi 
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b) organizacyjnymi  

c) metodycznymi 

9. Jaka jest liczba projektów innowacyjnych realizowanych w szkole? 

a) 1 

b) 2 – 3 

c) 4-5 

d) więcej niż 5 [pole na wpisanie liczby] 

10. Jak długo będzie realizowany projekt [w przypadku szkół, które realizują więcej, niż jedną 

innowację jest możliwość wybrania kilku odpowiedzi] 

a) krócej, niż rok szkolny 

b) rok szkolny 

c) 2 lata szkolne 

d) 3 lata szkolne 

e) więcej, niż 3 lata szkolne [pole na wpisanie liczby] 

11. Jak wielu nauczycieli jest zaangażowanych w prowadzone działania innowacyjne? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 4-5 

d) więcej, niż 5 [pole na wpisanie liczby] 

e) więcej, niż 10 [pole na wpisanie liczby] 

12. Czy w prowadzone działania innowacyjne zaangażowany jest członek kadry kierowniczej 

szkoły? 

☐ Tak ☐ Nie 

13. Czy w prowadzone działania innowacyjne zaangażowany jest Samorząd Uczniowski? 

☐ Tak ☐ Nie 

14. Czy w prowadzone działania innowacyjne zaangażowana jest Rada Rodziców/Rada 

Szkoły? 

☐ Tak ☐ Nie 

15. Jak wielu uczniów zaangażowanych jest w prowadzone w szkole działania innowacyjne? 

[pole na wpisanie liczby] 

16. Jaka jest dominująca liczba uczniów zaangażowana w pojedynczy projekt realizowany w 

szkole? 

a) do 5 uczniów 

b) od 6 do 10 uczniów 
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c) od 11 do 20 uczniów 

d) powyżej 20 uczniów [pole na wpisanie liczby] 

17. Czy grupy projektowe tworzą uczniowie z tej samej klasy, czy są to grupy międzyklasowe? 

[do wyboru jedna odpowiedź, w przypadku szkół, gdzie realizowany jest więcej, niż jeden 

projekt – pyt. 9 - można zaznaczyć obydwie odpowiedzi] 

a) uczniowie tej samej klasy 

b) uczniowie z różnych klas 

18. Czy nauczyciele brali udział w szkoleniach dotyczących działalności innowacyjnej lub 

rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności uczniów? [jeśli odpowiedź „Tak” – 

wypełniający ankietę przechodzi do pytania nr 19, jeśli „Nie” – wypełniający przechodzi do 

pytania nr 20] 

☐ Tak ☐ Nie 

19. Ilu nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 4-5 

d) więcej, niż 5 

20.  Czy planowany jest udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących działalności innowacyjnej 

lub rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności uczniów? [jeśli odpowiedź „Tak” – 

wypełniający ankietę przechodzi do pytania nr 21, jeśli „Nie” – wypełniający przechodzi do 

pytania nr 22] 

                ☐ Tak                                                                ☐ Nie 

 

21. Ilu nauczycieli ma zamiar uczestniczyć w szkoleniach? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 4-5 

d) więcej niż 5 [pole na wpisanie liczby] 

 

 

 


