
Świetlica  miejscem także dla Mnie! 
 

Anonimowa ankieta dla mieszkańców Mrozowa i okolic. Prosimy o odpowiedź  na kilka pytań dotyczących 

Państwa oczekiwań co do funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej w Mrozowie. Zebrane informacje pozwolą na 

stworzenie oferty:  zajęć; warsztatów; kół zainteresowań; imprez cyklicznych  dla dzieci; młodzieży; 

dorosłych oraz seniorów. Państwa opinia ma decydujące znaczenie!  Od niej zależeć będzie, czy i w jakim 

stopniu  Świetlica będzie  spełniała swoje zadania.   

 

1. Wiek …………………..,  Płeć          Kobieta      Mężczyzna 

2. Jestem mieszkańcem           Mrozowa       z okolic Mrozowa  

3. Czy korzystasz obecnie z oferty  Świetlicy Wiejskiej w Mrozowie?   Tak   Nie    

4. Czy korzystał/a byś gdyby oferta zajęć była bogatsza? Tak   Nie   

5. Z jakiego typu zajęć według ciebie  najchętniej skorzystało by twoje dziecko, 

 zaznacz max 3 odpowiedzi, dzieci  wypełniają we własnym imieniu. 

       zajęcia taneczne 

       zajęcia teatralne  

       zajęcia językowe  

       zajęcia manualne 

       zajęcia plastyczne 

       zajęcia muzyczne  

       zajęcia sportowe  

6. Z jakiego typu zajęć grupowych skorzystał/a byś najchętniej, proszę zaznaczyć dowolna ilość 

odpowiedzi.   

       zajęcia ruchowe np. aerobik, , zdrowy kręgosłup  

       zajęcia manualne np. szydełkowanie  

       koło kulinarne np. wymiana doświadczeń kulinarnych 

       zajęcia manualne np. robienie ozdób okolicznościowych  

       zajęcia sportowe np. ćwiczenia na siłowni   

       zajęcia sportowe np. drużyna piłki siatkowej, piłki nożnej 

       zajęcia sportowe np.  tenis, badminton  

       zajęcia sportowe np.  Nordic-Walking, bieganie     

7. W jakiego rodzaju wydarzeniu/imprezie okolicznościowej chciał/ła byś wziąć udział, proszę 

zaznaczyć dowolna ilość odpowiedzi.   

       bal sylwestrowy/karnawałowy 

       spotkanie z okazji dnia seniora 

       spotkanie z okazji dnia kobiet  

       majówka np. udział w rajdzie konstytucji  

       udział w zawodach zręcznościowych  

       dzień dziecka, festyn dożynkowy  

      koncert zespołu ludowego, występ grupy teatralnej 

Proszę wpisać własną propozycję zajęć, wydarzeń lub warsztatów………………………….. 

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

W oparciu o dane z ankiety zostanie stworzony wstępny plan zajęć w Świetlicy. Samo jej 

wypełnienie, nie zagwarantuje iż wszystkie zajęcia się odbędą. Daje natomiast podłoże do rozpoczęcia 

zajęć, na które będzie najwięcej chętnych.    Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


