
Kwestionariusz badawczy ZNP 
wyniki 1.10.2019r. – 16 okręgów

Pytania

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (do odpowiedzi proszę użyć
poniższej skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”) 

1 / 44972 2/ 59737 3/ 107959 4/ 12937 5/ 1962          227567

       19,8%                 26,3%                  47,4%                  5,7%                  0,8%

2. Jakie zadanie/postulat powinien być w pierwszej kolejności rozwiązany/podniesiony przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej? (proszę o zaznaczenie dwóch odpowiedzi) 

                                                                                            348357

a) zwiększenie nakładów na edukację                                               78283      22,5%

b) zmniejszenie biurokracji                                                                  84162      24,2%

c) korekta podstaw programowych                                                   39127      11,2%

d) prowadzenie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem               18288        5,2%

e) zwiększenie autonomii nauczycieli                                                23968        6,9%

f) podniesienie wynagrodzeń nauczycieli                                       103113        30%

g) inne, jakie?                                                                                            1416        0,4%  

  

3. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie? (proszę
o zaznaczenie jednej odpowiedzi)                                             

                                                                                                                189022

a) działania protestacyjne powinny być kontynuowane                     89429      47,3%

b) działania protestacyjne należy zakończyć                                         44122      23,3%

c) nie wiem, nie mam zdania                                                                   55471      29,3%



4.  W przypadku kontynuacji działań protestacyjnych (proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi)      

                            167016

a) wezmę udział w zaproponowanej przez ZNP formie protestu (przejdź do pytania 5)

                     67996                               40,7%

b) nie wezmę udziału w żadnej formie protestu (przejdź do pytania 6)

                     50550                               30,3%

c) nie wiem, nie mam zdania

                      48470                              29,0%

5. W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział? (proszę 
o zaznaczenie jednej odpowiedzi)         

                                         133345

a) wznowienie strajku ogólnopolskiego w szkołach/przedszkolach/placówkach

                                  24864                 18,6%

b) udział w manifestacjach zorganizowanych przez ZNP

                                  29599                 22,2%

c) niewykonywanie pozastatutowych zadań w mojej szkole/przedszkolu/placówce

                                  73760                 55,3%

d) inna forma, jaka?

                                    5122                    3,8%



Metryczka

6. Proszę o zaznaczenie płci: 

a) kobieta                             151635

b) mężczyzna                          25102

7. Wiek:

a) do 29                          10936

b) 30 – 39                       39241

c) 40 – 49                       62895

d) 50 – 59                       57267

e) 60+                                7623

8. Proszę wskazać stopień awansu zawodowego: 

a) nauczyciel stażysta                    8029

b) nauczyciel kontraktowy          23055

c) nauczyciel mianowany            37321

d) nauczyciel dyplomowany      104601

9. Wielkość miejscowości, w której znajduje się placówka, w której Pan/Pani pracuje:

a) wieś                                                                                        44737

b) miasto do 50 tys. mieszkańców                                         55855

c) miasto powyżej 50 do 100 tys. mieszkańców                 21886

d) miasto powyżej 100 do 200 tys. mieszkańców               19303

e) miasto powyżej 200 tys. mieszkańców                            29089


