
Ankieta podsumowująca projekt ekologiczny  

„Bajka o Smogu Wawelskim”  

realizowany przez uczniów i nauczycieli  

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach 

 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące 

realizowanego projektu edukacyjnego „Bajka o Smogu Wawelskim”. Projekt był 

realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Konarach czerwca 2014 roku do końca października 2014. 

Otrzymane informacje zostaną użyte wyłącznie w celach poprawy jakości działań 

edukacyjnych. Ankieta jest anonimowa. 

Odpowiadając prosimy w każdym pytaniu zaznaczyć przez zakreślenie tylko jedną 

odpowiedź. 

 

1. Jak ocenia Pani/Pan potrzebę zajmowania się w szkole i środowisku lokalnym 
ekologią i problemem zanieczyszczeń powietrza? 

Zdecydowanie 
potrzebna 

Raczej 
potrzebna 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
niepotrzebna 

Zdecydowanie 
niepotrzebna 

 
2. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Konarach? 
Zdecydowanie 

skuteczna 
Raczej 

skuteczna 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

nieskuteczna 
Zdecydowanie 
nieskuteczna 

 

3. Jak ocenia Pani/Pan wpływ projektu ekologicznego „Bajka o Smogu Wawelskim” na 
podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Konarach? 

Zdecydowanie 
podnosi 

świadomość 
ekologiczną 

Raczej podnosi 
świadomość 
ekologiczną 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie 
podnosi 

świadomości 
ekologicznej 

Zdecydowanie 
nie podnosi 
świadomości 
ekologicznej 

 

4. Jak ocenia Pani/Pan wpływ projektu ekologicznego „Bajka o Smogu Wawelskim” na 
podniesienie świadomości ekologicznej środowiska lokalnego/mieszkańców? 

Zdecydowanie 
podnosi 

świadomość 
ekologiczną 

Raczej podnosi 
świadomość 
ekologiczną 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie 
podnosi 

świadomości 
ekologicznej 

Zdecydowanie 
nie podnosi 
świadomości 
ekologicznej 

 



5. Jak ocenia Pani/Pan zajęcia ekologiczne dla uczniów prowadzone w projekcie „Bajka 
o Smogu Wawelskim”? 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 
 

6. Jak ocenia Pani/Pan wycieczkę edukacyjną do CinamaPark- Przełącz się na ekologię 
zorganizowaną w ramach projektu „Bajka o Smogu Wawelskim”? 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 
 

7. Jak ocenia Pani/Pan album opracowany przez uczniów w projekcie „Bajka o Smogu 
Wawelskim”? 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 
 

8. Jak ocenia Pani/Pan konkurs plastyczny dla uczniów w projekcie „Bajka o Smogu 
Wawelskim”? 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 

 
9. Jak ocenia Pani/Pan konkurs wiedzy dla rodzin w projekcie „Bajka o Smogu 

Wawelskim”? 
Zdecydowanie 

pozytywnie 
Raczej 

pozytywnie 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej 

negatywnie 
Zdecydowanie 

negatywnie 
 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 
 

10. Jak ocenia Pani/Pan imprezę środowiskową podsumowującą projekt „Bajka o Smogu 
Wawelskim”? 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi. 

Autorki projektu 
Małgorzata Boćko 

Magdalena Oleksy- Zborowska 


