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Ankieta
Jednym z ciekawszych zadań
domowych , jakie otrzymujemy w szkole
była praca z WOS-u. Mieliśmy za zadanie
przeprowadzić ankietę na dowolnie
wybrany temat. Postanowiliśmy ankietę
skierować do mieszkańców naszego
internatu. Ankieta została przeprowadzona
16 grudnia 1998r. Pytania w niej zawarte
dotyczyły warunków życia w internacie, a
odpowiedzi
pozwoliły
nam
poznać
oczekiwania wychowanków i ich opinię na
temat tutejszej placówki.
Wypełniło ją i oddało 157 osób co
stanowi
85.3
%
ogólnej
liczby
mieszkańców.
Niektóre
z
pytań
zasadniczych zostały rozszerzone o
pytanie dodatkowe celem bliższego
sprecyzowania
potrzeb
i
opinii
mieszkańców naszego internatu.
Większość z ankietowanych uważa,
że warunki mieszkaniowe w internacie są
dobre. 67.5% respondentów nie jest
zadowolonych z wyposażenia pokojów, a
91.9% uważa, że ma wpływ na wygląd i
estetykę pokoju. Aby go „upiększyć”
mieszkańcy sprzątają w nim, dbają o
czystość, wieszają plakaty na ścianach i
przywożą kwiaty z domu. Większości z
nas odpowiada wyżywienie w internacie, a
niezadowolenie wynika najczęściej z
niedopasowania kulinarnych gustów czy
też zbyt małych porcji. 3/4 wychowanków
zna regulamin internatu i większość z nich
twierdzi, że jest on zbyt surowy.
Większości z nas odpowiada także czas
nauki własnej. 45.9% słucha tylko

częściowo radia „Supełek”, a najczęstszą
przyczyną niesłuchania jest brak głośnika.
Największą
popularnością
wśród
radiowęzłowych audycji cieszy się audycja
„Radio o zmroku”, a także audycja
„Techno” i program prowadzony przez
Ernesta. 36.3% wychowanków ocenia
pozytywnie działalność MRI. Wśród sekcji
MRI największym uznaniem cieszy się
sekcja
sportowa,
a
najmniejszym
gospodarcza.
Wychowankowie
mają
bardzo zróżnicowane
zainteresowania.
Najlepiej mogą je rozwijać ci, którzy
interesują się sportem dzięki wyjściom na
salę gimnastyczną i stołowi do pingponga. 93.6% ankietowanych chciałoby
aby w internacie mieszkały dziewczyny.
70.7% jest zadowolonych z faktu, że
mieszka w tym internacie.
Najwięcej sprzeciwów i kontrowersji
wśród wychowanków budzi zakaz spania
w pościeli po 8.15 i konieczność gaszenia
światła po godz. 22.00. Wielu chciałoby
stworzenia
palarni
w
internacie,
zakupienia drugiego telewizora czy też
zainstalowania na terenie internatu
aparatu telefonicznego.
Ankieta tego typu została po raz
pierwszy przeprowadzona w naszym
internacie. Niewątpliwie dostarczyła ona
wielu ciekawych spostrzeżeń, z których
skorzysta kierownik i wychowawcy.
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