
CHESTIONAR  DE  OPINIE 
- pentru părinți – 

Școala Profesională nr.5, mun. Bălți;  Grupa_______, anul de studiu I, II, III-i 

 
1. Ce motiv v-a determinat să alegeți această școală pentru copilul dumneavoastră? (Bifați un 

singur răspuns în dreptunghiul indicat). 
a. Este singura din localitate-cea mai aproape de domiciliu 1,26% 

b. A fost decizia copilului 75,9% 

c A fost decizia părinților 8,33% 

d Am ales școala în urma informației obținute 23,1% 

 

2. Dacă ați răspuns la întrebarea anterioară ”Am ales școala în urma informației obținute”, 

cum ați aflat de ea? (Bifați toate situațiile posibile) 
a. De la alte persoane – elevi, absolvenți, vecini, rude 57,4% 

b. Din ziare 4,62% 

c De la reclama radio, TV 6,48% 

d De pe internet (situl școlii) 25% 
 

3. Cum apreciați serviciile educaționale oferite de școala în care învață copilul dvs? (Bifați un 
singur răspuns) 

Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

36,15 45,4% 11,1% 0% 

 

4. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? (încercuiți o notă de la 1 la 
5, nota 5 indicând nivelul maxim). 

a. Progresul copilului dvs. realizat în ultimul 

semestru 
34,25% 26,8% 17,59% 0,92% 0% 

b. Bază materială (săli de clasă, ateliere, 
echipamente, calculatoare) 

46,29% 28,7% 1,85% 1,85% 2,77% 

c. Starea de curățenie în școală 56,48% 16,6 1,85 7,4 0,92 

d. Respectul personalului școlii față de dvs. și față 
de copilul dvs. 

65,74% 9,25% 1,85% 0% 2,77% 

e. Echitatea evaluării (notele obținute sunt cele 
meritate) 

38,88% 19,44% 6,48% 3,7% 4,62% 

f. Informația primită de la școală (situația 
școlară, convorbiri diriginte/maistru) 73,14% 4,62% 2,77% 0% 0% 

 

5. Legătura cu cadrele didactice 

5 a) Obișnuiți să luați legătura cu profesorii/maiștrii (prin telefon, sms, în scris, )? (Bifați un 
singur răspuns) 
a. Periodic (lunar, semestrial) 36,1% 

b. Numai când sunteți chemați la școală 8,33% 

c. Când sunt probleme deosebite 17,6% 

d. Rareori 8,33% 

 e. Nu obișnuiesc (Niciodată) 4,62% 

 

 

 

 

 

5 b) Ce apreciați mai mult la dirigintele/maistrul grupei unde învață copilul dvs.? (Bifați un 
singur răspuns) 



a. Că este aproape de copilul dvs. 31,5% 

b. Că este exigent (corect cu elevii) 12% 

c. Că este apropiat de părinți 7,4% 

d. Că știe să stimuleze elevii 15,7% 

e. Că vă puteți sfătui împreună privind studiile și 
educația copilului dvs. 

28,7% 

          
 5 c) Cum urmăriți progresul școlar al copilului dumneavoastră? (Bifați un singur răspuns) 
a. Prin discuții cu dirigintele/maistrul grupei 37% 

b. Agenda elevului 13% 

c. Discut cu el și îmi spune tot ce vreau să aflu 40,7% 

28d. Întâlniri cu profesorii care îmi semnalizează probleme 6,48% 

e. Nu îl urmăresc. 0% 

 

6. Marcați răspunsul potrivit cu situația copilului dvs. (Încercuiți o singură literă ce corespunde răspunsului 
potrivit) 

 1. Copilul dvs. vă vorbește despre activitățile lui din cadrul grupei sau al școlii? 

a) des 56,5%                 c) rar 3,7% 

b) câteodată   26,9%     d) niciodată 4,62% 

 2. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. față de 
activitatea sa școlară? 

a) entuziasmat  12%               c) indiferent  3,7% 

b) pozitiv    69,4%    d) refractar  0,92% 

 3. Copilul dvs. își exprimă bucuria de a participa la activitățile organizate în grupă, 

respectiv în școală? 

a) des  29,6%                c) câteodată  21,3% 

b) rar  25%     d) niciodată   5,55% 

 4. Cum apreciați siguranța conferită copilului dvs. pe perioada desfășurării procesului 
de învățământ și a altor activități în școală? 

a) excelentă  15,7%    c) bună   50% 

b) foarte bună  20,4%    d) precară  0% 

 5. Cum apreciați activitatea didactică din școală? 

a)foarte bună  31,5%               c)satisfăcătoare      12% 

b)bună  39,8%    d)nesatisfăcătoare   0% 

 6. Care elemente oglindesc cel mai bine imaginea școlii în comunitate? 

 Tradiția                                                12% 

 profesori, maiștri bine pregătiți           57,4% 

 situație disciplinară bună                     20,4% 

 situație disciplinară gravă                    1,18% 

 calitate în pregătirea practică (meseria) a elevilor     23,1% 

 rezultate foarte bune/bune/satisfăcătoare/nesatisfăcătoare la concursul cel mai bun 

în profesie        11,1% 


