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CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI 

 

Vârsta dumneavoastră (ani împliniți) ___________   Sexul M / F 

Nivelul studiilor :   fără studii / gimnaziu / școală profesională / liceu / facultate 
   (tăiați cu o linie orizontală nivelurile care nu corespund situației dvs.) 

 

Situație ocupațională :  fără ocupație / ocupație ocazională / ocupație permanentă 
       (tăiați cu o linie orizontală situațiile care nu vă corespund dvs.) 

 
 

1. În ce măsură școala noastră corespunde așteptărilor pe care le aveți privind educația copilul 
dumneavoastră ? 
  1. În foarte mare măsură 
  2. Într-o mare măsură 
  3. În măsură medie 
  4. Într-o măsură mică 
  5. În foarte mică măsură 
 
2. Cum apreciați atmosfera din școală ? 

1. prietenoasă, propice actului de învățare 
2. normală pentru o școală 
3. zgomotoasă, perturbând actul de învățare 
2. ostilă, inhibă copilul 

 
3. Cum apreciați dotările școlii pentru educația copilului dumneavoastră ? (bifați o singură variantă 
pentru fiecare rând) 

 Necorespunză
toare 

Satisfăcă
toare 

Bună 
Foarte 
bună 

Excelentă Nu există 

Săli de clasă       
Laboratoare / Cabinete pe discipline       
Biblioteca       
Sala de sport       
Grupuri sanitare       
Curtea școlii       

 
4. Cum apreciați activitatea cadrelor didactice care predau la clasa în care este înscris copilul 
dumneavoastră ? (bifați o singură variantă pentru fiecare rând) 

 Necorespun
zătoare 

Satisfă
cătoare 

Bună 
Foarte 
bună 

Excelentă 
Nu pot 
aprecia 

Cunoștințele de specialitate       
Atitudinea generală față de copil (relația 
profesor-elev) 

      

Stilul și metodele de predare       
Modalitatea de evaluare a elevilor       
Obiectivitatea (corectitudinea) evaluării elevilor       
Ținuta generală în fața elevilor       
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5. Cum apreciați preocuparea conducerii școlii și a personalului față de următoarele aspecte ? (bifați o 
singură variantă pentru fiecare rând) 

 Necorespun
zătoare 

Satisfă
cătoare 

Bună 
Foarte 
bună 

Excelentă Nu există 

Condițiile generale de confort și igienă din școală       
Condițiile de siguranță și securitate a elevilor în 
școală 

      

Aplicarea Regulamentului intern al școlii       
Orarul elevilor       
Numărul și diversitatea activităților extrașcolare 
organizate 

      

Stabilirea disciplinelor opționale în conformitate cu 
dorințele și nevoile dvs./copilului dvs. 

      

Atitudinea personalului didactic auxiliar (secretar, 
administrator, contabil) față de părinți și elevi 

      

Atitudinea personalului nedidactic (femeia de 
serviciu) față de părinți și elevi 

      

 

6. În ceea ce privește activitatea de zi cu zi a școlii, aprecierea dumneavoastră este : 
 

1. sunt foarte mulțumit 
2. sunt destul de mulțumit 
3. nu sunt prea mulțumit 
4. sunt foarte nemulțumit 
5. îmi este indiferent ceea ce se întâmplă la școală 

 

7. În care dintre enunțurile următoare regăsiți situația dumneavoastră ? (o singură alegere este posibilă) 

1. Aș recomanda această școală și altor părinți pentru copiii lor pentru că eu, personal,   
sunt foarte mulțumit 

  2. Copilul meu frecventează această școală pentru că este cea mai aproape de casă 
  3. Dacă aș avea posibilități materiale, aș transfera copilul la altă școală 
  4. Mă gândesc în mod serios să transfer copilul la altă școală 
  5. Am sentimentul că reușita în viață depinde de copil, indiferent de școala în care învață 
 

8. Aveți cunoștință despre existența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (C.E.A.C.) care 
funcționează în școala noastră ?   DA   NU 
 
9. Care este rolul C.E.A.C. ?  ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Știți cine este cadrul didactic care este coordonatorul acestei Comisii ?  
  

DA, cadrul didactic este …………………………………….,    NU ȘTIU  
 

11. Ce recomandări puteți face pentru îmbunătățirea procesului educațional din școala noastră ? 

1. ……………………………………………………………………………………………..…  

2. ……………………………………………………………………….……..……………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite ! 


