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CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI NR.1  

 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ Comisia de 

asigurarea a calităţii din şcoală ( C.E.A.C. ), va solicita la începutul fiecărui an şcolar 

părerile dumneavoastră şi sunteţi invitaţi să vi le exprimaţi. Chestionarele sunt 

anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm 

să răspundeţi la toate întrebările din chestionar. 

 

DATA COMPLETĂRII: ____________________ 

VÂRSTA: ________         PROFESIA ŞI OCUPAŢIA: _______________________________ 

 

1. Şcoala ( directori / diriginte / învăţător / profesori ) comunică cu dumneavoastră  în mod 

regulat?  

 da                                   nu 

2. V-a cerut şcoala ( directori / diriginte / învăţător / profesori ) ajutorul? Menţionaţi 

motivele. 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Ce fel de informaţii vă oferă şcoala noastră despre fiul/ fiica dvs? Cât de frecvent?  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

 

4. Cum apreciaţi modul în care şcoala noastră vă pregăteşte copilul pentru viaţă? 

       ___________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

5. Şcoala ţine cont de sugestiile părinţilor?                da                                   nu 

6. Este eficient Comitetul de părinţi al clasei?             da                            nu 

7. Sunteţi mulţumit de calitatea activităţilor de învăţare?     da                        nu 

8.  Sugestii oferite şcolii:    

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

        ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI 

Loc. Udeşti, jud. Suceava, cod 727535 

Tel/fax: 0230538124 

e-mail: scoalaudestisv@gmail.com 

site: www.scoalaudesti.ro 

      

mailto:scoalaudestisv@gmail.com
http://www.scoalaudesti.ro/
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INTERPRETARE CHESTIONAR NR.1 

PĂRINŢI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ______________________ 

                         CLASA: ________________________ 

DATA INTERPRETĂRII: ______________          NR. PARTICIPANŢI: _____________ 

VÂRSTA PARTICIPANŢILOR:   

Vârsta  20 – 29 ani 30 – 39 ani 40 - 49 ani 50 – 59 ani 60 – 69 ani  peste 70 ani 

Număr       

PROFESIA / OCUPAŢIA ( enumeraţi  sectoarele de activitate ):  

 

 

 

STRUCTURA ÎNTREBĂRILOR: Chestionarul are 8 itemi, din care 4 itemi au fost cu 

răspunsuri duale  ( DA / NU ), iar 4 itemi cu răspunsuri de completare;   

 ITEMUL NR. 1:  Şcoala ( directori / diriginte / învăţător / profesori ) comunică cu 

dumneavoastră  în mod regulat? 

 Din totalul de ________ părinţi care au completat chestionarul, _________ (          % ) au 

răspuns “DA”, iar  ________ (             % ) au răspuns “NU”.  

Analizând răspunsurile observăm că: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ITEMUL NR. 2:  V-a cerut şcoala ( directori / diriginte / învăţător / profesori ) ajutorul? 

Menţionaţi motivele. 

 Din totalul de ________ părinţi care au completat chestionarul, _________ (          % ) au 

răspuns afirmativ, iar  ________ (             % ) au răspuns negativ.  

Analizând răspunsurile observăm că: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 ITEMUL NR. 3:  Ce fel de informaţii vă oferă şcoala noastră despre fiul/ fiica dvs? Cât de 

frecvent?  

 Informaţiile pe care le oferă şcoală sunt:  

 

 

 

 

    Frecvenţa acestora:  
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Analizând răspunsurile observăm că: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 ITEMUL NR. 4:   Cum apreciaţi modul în care şcoala noastră vă pregăteşte copilul pentru 

viaţă? 

Din totalul de ________ părinţi care au completat chestionarul, au răspuns astfel: 

 

 

 

 

 

Analizând răspunsurile observăm că _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 ITEMUL NR. 5:  Şcoala ţine cont de sugestiile părinţilor?      

   Din totalul de ________ părinţi care au completat chestionarul, _________ (          % ) au 

răspuns “DA”, iar  ________ (             % ) au răspuns “NU”.  

Analizând răspunsurile observăm că: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  ITEMUL NR. 6:  Este eficient Comitetul de părinţi al clasei?                

       Din totalul de ________ părinţi care au completat chestionarul, _________ (          % ) au 

răspuns “DA”, iar  ________ (             % ) au răspuns “NU”.  

Analizând răspunsurile observăm că: __________________________________________ 

 

 

 

 ITEMUL NR. 7:   Sunteţi mulţumit de calitatea activităţilor de învăţare?             

 Din totalul de ________ părinţi care au completat chestionarul, _________ (          % ) au 

răspuns “DA”, iar  ________ (             % ) au răspuns “NU”.  

Analizând răspunsurile observăm că: __________________________________________ 

 

 

 

 ITEMUL NR. 8:   Sugestii oferite şcolii:              

Dintre sugestiile părinţilor menţionăm următoarele:  
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 CONCLUZIE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretarea chestionarului a fost făcută de 

Înv. / Diriginte ______________________________________ 

 


