
Ankieta ex-ante dla projektu o nr RPLU.11.02.00-06-0086/18 pn. „Zdrowe dzieci – program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku
10-14 lat z województwa lubelskiego”  dofinansowanego  w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne realizowanego przez
CENTRUM MEDYCZNE „VITA”  PAWEŁ SKRĘTOWICZ  

ANKIETA SATYSFAKCJI 

Zgodnie z Programem profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 

10 - 14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018 - 2020. 

(Ankieta anonimowa DLA UCZNIA)

1. Jak ocenisz spotkania edukacyjne, w których brałeś/aś udział? 

1) bardzo nisko 

2) nisko 

3) średnio 

4) wysoko 

5) bardzo wysoko 

6) trudno powiedzieć 

2. Jak oceniasz zajęcia praktyczne, w których brałeś/aś udział?

1) bardzo nisko

 2) nisko 

3) średnio 

4) wysoko 

5) bardzo wysoko 

6) trudno powiedzieć 3. 

3. Jak oceniasz przydatność informacji/wiedzy/wskazówek przekazywanych przez trenerów i edukatorów na 
temat zapobiegania wadom postawy i zaburzeniom rozwoju ruchu ?

 1) bardzo nisko 

2) nisko 

3) średnio 

4) wysoko 

5) bardzo wysoko 
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6) trudno powiedzieć 

4. Czy forma organizacji prowadzonych zajęć ruchowych, warsztatów wg Ciebie jest dobra?

 1) tak

 2) nie, (dlaczego?) …………………………………………………………………………

5. Czy czas trwania zajęć odpowiadał Ci ? 

1) tak 

2) nie, (dlaczego?) …………………………………………………………………………  

6. Czy tematyka prowadzonych warsztatów odpowiadała Ci i była zgodna z oferowanym programem? 

1) tak 

2) nie, (dlaczego ?)  ……………………………………………………………………. 

7. Czy osoby prowadzące zajęcia ruchowe, warsztaty, spotkania edukacyjne spełniły Twoje oczekiwania jako 
trenerzy i edukatorzy?

 1) tak  ……………………………………………………………………………………

2) nie, (dlaczego?)……………………………………………………………………

 8. Opinia ucznia (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce) 

Na jaką ocenę oceniłbyś/oceniłabyś udział w programie „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń 
rozwoju ruchu..."

Bardzo
wysokim

6 5 4 3 2 1 Bardzo
niskim
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