
ANKIETA 
 
Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
zwracam się z gorącą i usilną prośbą o poświęcenie kilku czy kilkunastu minut na zapoznanie się z pytaniami 
zawartymi w tej miniankiecie, zapoczątkowującej nasze wspólne poszukiwanie form i sposobów 
zaktywizowania działalności Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Będę bardzo wdzięczny za 
udzielenie odpowiedzi na  pytania i ich przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany w liście adres. Po 
zebraniu, uporządkowaniu i przygotowaniu tez do dalszej dyskusji, co nastąpi po wakacjach, postaram się 
opublikować tezy na stronie internetowej OKSS. 
 
Pyt. 1. Co – Pani / Pana zdaniem – powoduje słabnące lub zanikające zainteresowanie niektórych szkół 
klubowych udziałem w dorocznych spotkaniach klubowych? 

a) problemy finansowe – koszty uczestnictwa w spotkaniach 
b) problemy organizacyjne szkoły 
c) nieatrakcyjne dla uczniów i nauczycieli formy sympozjów i konkursów 
d) przeciążenie obowiązkami kadry kierowniczej i nauczycieli 
e) niechęć do działalności w organizacjach pozaszkolnych 
f) brak zainteresowania organu prowadzącego działalnością klubową szkoły. 

Proszę wybrać dwie najbardziej prawdopodobne przyczyny. 
 
Pyt. 2. Co sprawia, że niektóre szkoły klubowe od wielu lat nieprzerwanie aktywnie uczestniczą w 
działalności klubowej (sympozja, konkursy)? 

a) dobra kondycja finansowa szkoły 
b) chęć utrzymywania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi szkołami 
c) zaangażowanie w pracy wychowawczej z młodzieżą 
d) wsparcie bądź osobisty udział dyrektora / wicedyrektora w działalności klubowej 
e) odnoszone bądź oczekiwane sukcesy uczniów w konkursach 
f) włączenie działalności klubowej do programu wychowawczego szkoły jako nieodłącznego składnika 

tego programu. 
Proszę wybrać dwie najtrafniejsze odpowiedzi. 
 
Pyt. 3. Które z niżej podanych alternatywnych decyzji w sprawach organizacyjnych klubu i stowarzyszenia, 
możliwych bądź koniecznych do podjęcia w przypadku dalszego spadku aktywności klubowej, uważa Pani / 
Pan za najbardziej trafne i akceptowalne przez Waszą szkołę? 

a) podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności stowarzyszenia i klubu na określony czas lub do 
odwołania 

b) podjąć uchwałę o zakończeniu działalności Towarzystwa Szkół Staszicowskich jako organizacji  
pozarządowej 

c) przeczekać trudny okres i kontynuować spotkania klubowe i konkursy w gronie najbardziej 
zainteresowanych taką działalnością 

d) podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia i klubu oraz zwołać walne zgromadzenie 
przedstawicieli szkół klubowych deklarujących kontynuowanie przynależności do TSS i OKSS w 
celu przyjęcia statutu i wyboru jego władz. 

 
Pyt. 4. Czy jest lub byłaby Pani / Pan osobiście zainteresowana(y) ewentualnym uczestnictwem w 
organizowaniu działalności klubowej, np. jako prezes, wiceprezes, członek władz (oczywiście jeśli zajdzie 
taka potrzeba w najbliższym czasie) 

a) tak, osobiście albo poprzez wskazanie przedstawiciela mojej szkoły 
b) nie jestem zainteresowana(y). 

 
Pyt. 5. Czy zechce Pani / Pan przekazać swoją osobistą opinię o przyczynach regresu w działalności 
stowarzyszenia i klubu oraz swoje propozycje poprawy sytuacji w szerszej wypowiedzi i w terminie 
późniejszym? 

a) tak, przekażę e-mailem 
b) przemyślę, może przekażę 
c) nie jestem zainteresowana(y) tym problemem. 



 
 
To wszystkie pytania. Sugeruję przekazanie odpowiedzi w formie podania numeru pytania oraz liter 
oznaczających wybrane przez siebie odpowiedzi. 
 
Pragnę zapewnić, że niniejsza ankieta i jej wyniki mają służyć wyłącznie próbie określenia przyczyn regresu 
w naszej klubowej działalności oraz poszukiwaniu sposobów zahamowania tego regresu. 
 
Z góry dziękuję za pomoc i wsparcie.  
 
 
Bronisław Bury   
 
 


