ANKIETA
Szanowni Paostwo!
W związku z trwającymi w Ministerstwie Sportu i Turystyki pracami nad programem pomocy
Szkolnym Klubom Sportowym, Szkolny Związek Sportowy zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie
poniższej ankiety. Jej wyniki pomogą w ustaleniu ostatecznego kształtu programu,
który ma rozpocząd się w 2017 roku i będzie polegał na pomocy szkołom w sfinansowaniu
sportowych zajęd pozalekcyjnych w ramach SKS. W związku ze zmniejszeniem się ilości zajęd
pozalekcyjnych, zwłaszcza tych, za które nauczyciele wychowania fizycznego otrzymują
wynagrodzenie, to bardzo ważna deklaracja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Spróbujmy pomóc MSiT
w określeniu skali potrzeb związanych z tym zagadnieniem.
Wypełnienie ankiety zajmie Wam kilka minut, a jej wyniki mogą przynieśd także Waszej szkole
korzyśd w postaci zwiększenia ilości zajęd sportowych dla uczniów szkoły. Większośd z pytao wymaga
zaznaczenia właściwej odpowiedzi; w kilku prosimy o wpisanie właściwych danych.
Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety do dnia 3.11.2016 roku. Jej wyniki opublikujemy na naszych
stronach internetowych
1. Szkoła:
 podstawowa
 gimnazjum
 ponadgimnazjalna
2.

















Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmiosko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

3.




Czy w Waszej szkole działa Szkolny Klub Sportowy?
Tak, jako stowarzyszenie z osobowością prawną
Tak, jako stowarzyszenie niezarejestrowane
Nie

4. Czy w Waszej szkole odbywają się zajęcia sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu
Sportowego?
 Tak
 Nie

5.





Jeżeli tak, to jaki jest model finansowania wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia
Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z dotacji organu prowadzącego szkołę
Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z innych źródeł
Nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
Nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach wolontariatu

6. Czy rodzice współfinansują zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego?
 Tak
 Nie
7. Czy zajęcia umiejscowione są w siatce zajęd szkolnych?
 Tak
 Nie
8.





Czy zajęcia SKS funkcjonowały w poprzednich latach w ramach tzw. „godzin karcianych”?
Nie
Tak, „godziny karciane” pozwalały na organizację 100% zajęd
Tak, „godziny karciane” pozwalały na organizację 50-100% zajęd
Tak, „godziny karciane” pozwalały na organizację poniżej 50% zajęd

9.




Z jaką częstotliwością prowadzone są zajęcia sportowe SKS dla poszczególnych sportów?
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Rzadziej

10.Ile wynosi czas trwania zajęd?
 45 minut
 60 minut
 90 minut
 Więcej
11.Ile tygodni w ciągu roku szkolnego trwają zajęcia?
 Od września do czerwca
 30 – 40 tygodni
 20 – 30 tygodni
 Krócej
12.Jaka jest liczba uczestników zajęd?……. ( wpisz liczbę),
13.Jaka jest liczba dziewcząt na zajęciach SKS? ( wpisz liczbę),
14.Jaka jest liczba chłopców na zajęciach SKS? ( wpisz liczbę),
15. Jaka jest liczba osób niepełnosprawnych na zajęciach SKS? ( wpisz liczbę),
16.Jaka jest średnia liczba uczestnik ów zajęd?
 Do 10 osób
 10-15 osób
 15-20 osób
 Powyżej 20 osób

17.Jakie sporty realizowane są w ramach zajęd pozalekcyjnych SKS w Waszej szkole?:
 Siatkówka
 Koszykówka
 Piłka ręczna
 Piłka nożna
 Lekka atletyka
 Tenis stołowy
 Badminton
 Unihokej
 Gimnastyka
 Inne sporty, jakie? ……………………………………………………………………………………..………….. (wpisz)
18.Czy zajęcia w ramach jednego rodzaju sportu trwają przez cały rok szkolny?
 Tak
 Nie, kooczą się po przygotowaniu reprezentacji szkoły do zawodów międzyszkolnych
 Nie, zmieniamy sporty realizowane w ramach zajęd SKS dostosowując je do aktualnych
zainteresowao młodzieży
19.Czy w ramach zajęd SKS nauczyciele prowadzący zajęcia stosują metody poziomu sprawności
fizycznej uczestników?
 Tak, stosujemy następujące narzędzie bądź test ………………………………………………….... (wpisz)
 Nie
20.Jaki procent dzieci uczęszczającej do Waszej szkoły bierze udział w zajęciach sportowych w
ramach SKS?
 Do 10 %
 10-20%
 20-30%
 Więcej
21.Jaki procent uczestników zajęd SKS bierze udział w systemie międzyszkolnego współzawodnictwa
sportowego?
 100 %
 75 – 99 %
 50-74 %
 Mniej
22.Ilu nauczycieli prowadzi zajęcia w ramach SKS?
 1
 2
 3
 4
 5
 Większa ilośd
23.Ilu z uczestników zajęd bierze udział w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa
międzyszkolnego w Więcej niż 2 sportach ? ……………… wpisz liczbę:
24.Ilu z uczestników zajęd bierze udział w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa
międzyszkolnego w Więcej niż 3 sportach ? ……………… wpisz liczbę:

25.Ilu z uczestników zajęd bierze udział w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa
międzyszkolnego w więcej niż 4 i większej ilości sportów sportach ? ……………… wpisz liczbę:

26.Ilu nauczycieli prowadzących drużyny, które biorą udział w systemie międzyszkolnego
współzawodnictwa sportowego jest jednocześnie szkoleniowcami w ramach SKS?
 Wszyscy
 75-99%
 50-74%
 Mniej niż 50%
27.Czy Wasza szkoła jest połączona z klubem sportowym; Uczniowskim bądź innym biorącymi udział
we współzawodnictwie organizowanym przez Polskie Związki Sportowe?
 Tak, z Uczniowskim Klubem Sportowym
 Tak, z klubem pozaszkolnym
 Nie
28.Ilu uczniów z licencjami sportowymi oprócz zajęd w swoich macierzystych klubach uczęszcza także
na zajęcia SKS?
 ……. (wpisz liczbę) ilośd uczniów w szkołach niepołączonych z klubami sportowymi
 ……. (wpisz liczbę) ilośd uczniów w szkołach połączonych z klubami sportowymi
 Nie mamy takich uczniów
29.Ile procent dzieci biorących udział w zajęciach SKS trafia do klubów sportowych uczestniczących w
rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe
 Nikt
 1 – 5 osób
 6 – 10 osób
 Więcej niż 10 osób
30.Czy zajęcia sportowe w ramach SKS połączone są z zajęciami innych klubów sportowych?
 Tak
 Nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Mamy nadzieję, że jej wyniki pozwolą na opracowanie założeo,
pomocnego szkołom i sportowi szkolnemu, programu rozwoju Szkolnych Klubów Sportowych

Szkolny Związek Sportowy

