
 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Raportu dot. Kolejowego Szkolnictwa 

Zawodowego 

 
 

Badanie ankietowe 
przeprowadzone 

w 2019 roku wśród szkół 
średnich kształcących 
w zakresie kolejowego 

szkolnictwa zawodowego 
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Pytania ankietowe i odpowiedzi wybierane przez ankietowanych  
 

Pytanie nr 1 

Czy na etapie organizacji zajęć dostrzegacie Państwo problemy związane z dostępnością wykształconej 
kadry ekspertów do nauki kolejowych przedmiotów zawodowych? 

Liczba 

zdecydowanie nie 1 

raczej nie 1 

raczej tak 6 

zdecydowanie tak 20 

Wypełnienia: 28 

 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z przyjętym programem nauczania dla kierunków związanych z transportem kolejowym jesteście 
Państwo zobowiązani do realizacji zajęć w specjalnie przygotowanych pracowniach. Czy na etapie 
organizacji zajęć obserwujecie Państwo problemy związane z dostępnością do specjalistycznych pracowni? 

Liczba 

zdecydowanie nie 2 

raczej nie 4 

raczej tak 8 

zdecydowanie tak 14 

Wypełnienia: 28 

 

 

 

Pytanie nr 3 

Czy na etapie organizacji zajęć obserwujecie Państwo problemy z dostępnością specjalistycznych publikacji 
naukowych (podręczników, materiałów wizualnych, innych pomocy naukowych) wspierających kształcenie 
na kierunkach związanych z transportem kolejowym? Jakie potrzeby, które mogą poprawić jakość 
kształcenia, odczuwają Państwo w tym zakresie? 

Liczba 

zdecydowanie nie 0 

raczej nie 1 

raczej tak 7 

zdecydowanie tak 20 

Wypełnienia: 28 
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Pytanie nr 4 

Czy na etapie organizacji zajęć obserwujecie Państwo inne problemy mogące mieć wpływ na jakość 
kształcenia? Jakie są Państwa potrzeby oraz oczekiwania w celu zwiększenia atrakcyjności kształcenia 
w zawodach związanych z transportem kolejowym? Prosimy o opisanie problemu. 

Liczba 

zdecydowanie nie 4 

raczej nie 4 

raczej tak 12 

zdecydowanie tak 8 

Wypełnienia: 28 

 

 

 

Pytanie nr 5 

Czy podejmujecie Państwo współpracę z innymi szkołami kształcącymi na kierunkach związanych 
z transportem kolejowym? Czym charakteryzowały się te działania? 

Liczba 

nie 14 

tak 14 

Wypełnienia: 28 

 

 

 

Pytanie nr 6 

Czy podejmujecie Państwo współpracę z podmiotami rynku kolejowego? Czy oraz z jakimi podmiotami 
szkoły nawiązały współpracę? Jeżeli tak, w jakim zakresie? Jeżeli nie, jakie problemy zaobserwowano na 
etapie planowania współpracy? 

Liczba 

nie 3 

tak 25 

Wypełnienia: 28 
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Pytanie nr 7 

Czy dokonane w ostatnim okresie zmiany w programach nauczania dla kolejowych przedmiotów 
zawodowych są właściwe? 

Liczba 

Nie 11 

Tak 17 

Wypełnienia: 28 

 

 

 

Pytanie nr 8 

Czy istnieje potrzeba zmian w programach nauczania? Jeśli tak, to, w jakim zakresie? Liczba 

Nie 9 

Tak 19 

Wypełnienia: 28 

 

 

 

 

Pytanie nr 9 

Czy identyfikujecie Państwo problemy w procesie egzaminowania uczniów dla nabywania kwalifikacji 
w zawodzie, z uwzględnieniem warunków i form przeprowadzanych egzaminów? 

Liczba 

Nie 8 

Tak 20 

Wypełnienia: 28 
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