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Wyniki ankiety pierwszaków
„Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby
zrobić pierwsze wrażenie” mawiał
Geralt – główny bohater sagi wiedźmińskiej autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. My, społeczność bełchatowskiego „Herberta”, również wychodzimy z tego założenia. Dlatego wkładamy wiele pracy w to, aby ci,
którzy rozpoczynają w naszej szkole
naukę, to pierwsze wrażenie mieli
o nas jak najlepsze.
Jak co roku, pod koniec pierwszego
miesiąca nauki, przeprowadzamy ankietę wśród uczniów klas pierwszych
gimnazjum i liceum, by dowiedzieć się,
jakie nasi młodsi koledzy mają zdanie
o szkole, nauczycielach, poziomie
nauczania i atmosferze jaka tutaj panuje. Oto wyniki naszego żmudnego,
lecz pasjonującego dziennikarskiego
”śledztwa”, które odbyło się 23 września 2016 roku:
Na pytanie 1.- „Gdzie dowiedziałeś/aś
się o naszej szkole?” ankietowani
odpowiadali
następująco:
35%
uczniów dowiedziało się „od znajomych”, 32% uczniów dowiedziało się
o naszej szkole „od rodziny”, 12%
uczniów dowiedziało się z Internetu,
7% uczniów dowiedziało się o Herbercie uczestnicząc w Dniach Otwartych
i Targach Edukacyjnych, w których
również się prezentowaliśmy.
7% uczniów dowiedziało się natomiast
o nas od nauczycieli i rówieśników
z innych szkół. Cieszą nas takie odpowiedzi. Potwierdzają, że nasze wysiłki
związane z promocją szkoły i naszą
obecnością w środowisku lokalnym
przynoszą efekty.
Cieszą nas również wyniki dotyczące
odpowiedzi na pytanie 2., które
brzmiało: „Dlaczego wybrałeś/aś właśnie Herberta?”. Wielu z Was zdecydowało się na edukację w naszej szkole ze względu na wysoki poziom na-

„PROJEKT: ZAWÓD”
W poniedziałek 17 października 2016
roku, w związku z trwającym właśnie
VII Ogólnopolskim Tygodniem Kariery,
uczniowie klas 2AG i 2BG wzięli udział
w zajęciach warsztatowych pod hasłem „PROJEKT: ZAWÓD” prowadzonych przez panią Edytę Zielińską
– terapeutkę z Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Bełchatowie. Celem

uczania oraz wysoki procent zdawalności egzaminów kończących edukację
(65% ankietowanych). Ponadto 15%
uczniów zdecydowało się na wybór tej
szkoły, ze względu na dogodne położenie a 14% ze względu na wielkość tej
placówki i jej kameralny, rodzinny
klimat.
Potwierdzeniem
świetnej
opinii
o szkole, jaka istnieje w środowisku
lokalnym, są Wasze odpowiedzi na
pytanie 3: „Jakie czynniki miały wpływ
na twoją decyzję o wyborze właśnie
tej szkoły?”. 37% ankietowanych zdecydowało się na wybór tej szkoły
ze względu na poziom nauczania,
17% uczniów zdecydowało się na wybór naszej szkoły ze względu na jej
lokalizację, 12% uczniów zdecydowało
się nią za namową bliskich,
7% uczniów zdecydowało się na wybór
tej szkoły ze względu na jej wielkość.
Ważne dla nas są również odpowiedzi,
które potwierdzają, że pomysł na wyjątkowy sposób organizacji pracy edukacyjnej, jaki w Herbercie istnieje,
jest dla was ważny. 7% uczniów zdecydowało się bowiem na wybór naszej
szkoły ze względu na możliwości wybrania rozszerzeń („nie trzeba wybierać rozszerzenia już w pierwszej klasie”), 6% uczniów wybrało natomiast
Herberta ze względu na wykorzystywanie w szkole dziennika elektronicznego.
Bardzo cieszą nas również Wasze odpowiedzi na pytanie 4 („Co podoba Ci
się najbardziej w naszej szkole?”).
Okazuje się bowiem, że siłą naszej
szkoły jest właśnie… jej nieduży rozmiar! 33% ankietowanych uważa bowiem, że największą zaletą naszej
szkoły jest „miła, rodzinna atmosfera
w niej panująca”, 18% uczniów uważa,
że „w naszej szkole wszystko jest
świetne”, 15% badanych zwraca rów-

nież uwagę na
to, że największą jej zaletą
jest „indywidualne podejście
nauczycieli do uczniów”. Inne odpowiedzi na to pytanie są również ciekawe: „wielką zaletą naszej szkoły jest
posiadanie dziennika elektronicznego”
(6%), „największą zaletą naszej szkoły
są rozmaite koła zainteresowań” (6%),
5% uczniów uważa, że ogromną „zaletą naszej szkoły jest możliwość wychodzenia na dwór, na tarasy w czasie
przerw” (5%).
Oczywiście, są również takie elementy
naszego szkolnego życia, które Wam
się nie podobają. Choć zaskoczyło nas,
że na pytanie 5: „Co Ci się nie podoba
w Herbercie?” odpowiedzi „nie ma
takiej rzeczy” udzieliło 74% z Was!
Pewną niedogodnością jest: „chodzenie na halę sportową i zbyt mała ilość
zajęć w-f” (16%) oraz „dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice
wszystko o nas wiedzą” (4%). Jednak
fakt, iż dla tak wielu z Was wszystko
się w Herbercie podoba jest dla nas
niezwykle budujący!
W związku z niezwykle optymistycznymi odpowiedziami na poprzednie
pytania odpowiedzi na pytanie 6.
(„Opisz swoje wrażenie z pobytu
w naszej szkole”) są już tylko formalnością. 90% ankietowanych odpowiedziało, że wrażenia są „pozytywne”
a tylko 10% udzieliło innej odpowiedzi.
Bardzo serdecznie dziękujemy za
udział w naszej ankiecie! Życząc
samych sukcesów edukacyjnych i sportowych w naszej szkole i poza nią oraz
wielkiego grona przyjaciół – Herberciaków i Herbercianek – czekamy
na więcej takich pozytywnych opinii
w przyszłości!!
/Maja Próba i Gabriela Zatorska 1AG/

warsztatów było zapoznanie uczniów
z rynkiem pracy, a w szczególności
wskazanie zawodów wygasających,
obecnie popularnych i takich, które
będą istotne w przyszłości. Uczniowie
w czasie spotkania mogli również
rozwiązać test, który wskazałby ich
kompetencje zawodowe, co dla ludzi
wchodzących za kilka lat w dorosłość
jest niezwykle ważne.
Organizatorem warsztatów była pani pedagog – Magdalena Kruszyńska.

