
Судалгаандаа тавтай морилно уу! Манай сургууль хамгийн шилдэг нь байхад таны санал хүсэлт туслах болно. Таны
хариултыг манай сургуулийн хэн ч таных гэж мэдэх боломжгүй тул доорх асуултуудад аль болох шударгаар хариулна уу.

Сургууль дээрх сэтгэгдэл
Энэхүү эхний хэсэгт бид таны сургуультай холбоотой санал сэтгэгдлийг ойлгохыг хүсэж байна.

1. Хэцүү даалгавраас шантрах үед танай багш нар үргэлжлүүлэн хичээхийг дэмжиж, урамшуулах хэр магадлалтай вэ?

Бараг үгүй Хааяа Дунд зэрэг магадлалтай Их магадлалтай Үргэлж

2. Танай багш нарын хэд нь чамд хичээлийг ойлгуулахаар чармайдаг вэ?

Манай багш нарын ганц нь
ч үгүй

Манай багш нарын цөөхөн Манай багш нарын тал нь Ихэнх багш Бүх багш

3. Чиний ангид сурсан зүйлс чамайг хэр их сорьдог вэ?

Огт сорьдоггүй Хэтэрхий бага ачаалалтай Зохих хэмжээний
ачаалалтай

Хэтэрхий их ачаалалтай Дэндүү их

4. Ерөнхийдөө танай багш чамд тавих шаардлага хүлээлтийг чи юу гэж боддог вэ?

Манай багшийн хүлээлт
хэтэрхий бага

Манай багшийн хүлээлт
бага.

Манай багшийн хүлээлт
хэвийн хэмжээнд.

Манай багшийн хүлээлт
их.

Хүлээлт хэт их

5. Ерөнхийдөө чи өөртөө тавих шаардлага хүлээлтийг хэрхэн үнэлэх вэ?

Миний хүлээлт маш бага Миний хүлээлт хэт бага Дунд зэрэг Их хүлээлттэй Маш их хүлээлттэй

6. Чи ямар нэгэн шинэ зүйл сурах явцад гацах тохиолдолд өөр стратеги ашиглах хэр магадлалтай вэ?

Бараг үгүй Хааяа Дунд зэрэг магадлалтай Их магадлалтай Үргэлж

7. Та сурахдаа хэр их баяртай байна вэ?

Огт үгүй Бага зэрэг сэтгэл хөдөлдөг Зарим тохиолдолд Нэлээд их Маш их баяртай байна

8. Ердийн сургууль дээр оройдоо та хэр их цагийг гэрийн даалгаварт зарцуулдаг вэ?

Бид сургууль дээрээ
гэрийн даалгавар

хийдэггүй

1 цагаас бага 1-3 цаг 4-6 цаг 7 эсхүл түүнээс илүү цаг

9. Чиний соёл заншил, түүхийг танай сургуульд тусгасныг чи хэр их олж хардаг вэ?

Огт хардаггүй Бага зэрэг Зарим талаар тодорхой Хангалттай тодорхой Хэт ойлгомжтой
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10. Чи сургуулийнхаа бусад сурагчтай хэр холбоотой байдаг гэж боддог вэ?

Огт холбоогүй Бага зэрэг холбоотой Зарим талаар холбоотой Их холбоотой Маш их холбоотой

11. Танай ангийн багш нарын хэд нь чамайг хүндэтгэдэг вэ?

Манай багш нарын ганц нь
ч үгүй

Манай багш нарын цөөхөн Манай багш нарын тал нь Ихэнх багш Бүх багш

12. Танай сургуулийн бусад сурагч эсвэл ангийнхны хэд нь чамайг хүндэтгэдэг вэ?

Манай ангийнхны ганц нь
ч үгүй

Манай ангийнхны цөөхөн Манай ангийнхны тал нь Ихэнх нь Бүгд

13. Чиний арьсны өнгө, үндэс угсаа, хүйс, өрхийн орлого, шашин шүтлэг, хөгжлийн бэрхшээл эсвэл бэлгийн чиг
баримжаанаас шалтгаалж бусад сурагч тантай зохисгүй харьцдаг гэж та хэр их боддог вэ?

Хэзээ ч үгүй Бараг хэзээ ч үгүй Хааяа нэг удаа Заримдаа Олон удаа Бараг үргэлж

14. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд сургууль дээр хууль бус бодис (тамхи, электрон тамхи, марихуан, согтууруулах ундаа
гэх мэт) хэрэглэх, тараах эсвэл авч явах нь ямар үр дагавартай талаар танд мэдэгдсэн үү?

Тийм Үгүй

15. Танай сургууль дээр юу хийж болох, юуг хийж болохгүй тухай дүрэм журам танд хэр ойлгомжтой байдаг вэ?

Огт ойлгомжгүй Бараг ойлгомжгүй Зарим нь ойлгомжтой Хангалттай их Хэт ойлгомжтой

16. Ирэх жилийн хичээл сонгох талаар хэнээс зөвлөгөө авсан бэ? Шилдэг гурван хүнийг сонгоно уу.

Сургуулийн
зөвлөх

Зохицуулагч Захирлын орлогч Багш нар Гэр бүлийн
гишүүд

Найзууд Бусад

Таны мэдрэмж, зан байдал
Манай сургуулийн насанд хүрэгчид таны аз жаргал, эрүүл мэндэд санаа тавьдаг. Бид танаас янз бүрийн нөхцөл байдалд
хэрхэн бодож, мэдэрч, хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар хэдэн асуулт асуухыг хүсэж байна. Эдгээр асуултад хариулснаар та
өөрт болон ангийнхандаа нөлөөлөхүйц шийдвэр гаргахад дуу хоолойгоо илүү хүргэнэ. Та эдгээр асуултын алинд нь ч
хариулах шаардлагагүй ч таны өгсөн бүх хариулт танд болон бүх сурагчид бид дэмжлэг үзүүлэхэд тусална.

Сүүлийн 30 хоногийн турш

17. Бусад хүмүүс тантай санал нийлэхгүй байхад та тэдний үзэл бодлыг хэр хүндэтгэдэг вэ?

Огтхон ч хүндэтгэдэггүй Яльгүй хүндэтгэлтэй Зарим талаар
хүндэтгэлтэй

Хангалттай хүндэтгэлтэй Маш их хүндэтгэлтэй

18. Та цагаа хэр зөв зохицуулж чаддаг вэ?

Огт чаддаггүй Бага зэрэг чаддаг Заримдаа чаддаг Ихэнхдээ чаддаг Маш сайн чаддаг
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19. Өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд та энгийн хийдэг зүйлсээ хийхдээ урам хугарч, гунигласан тохиолдол хэр их байсан бэ?

Бараг хэзээ ч үгүй Хааяа нэг удаа Заримдаа Олон удаа Бараг үргэлж

20. Та байнгын үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй болтлоо хэр олон удаа сэтгэлийн дарамтад орж эсхүл цочирддог вэ?

Бараг хэзээ ч үгүй Хааяа нэг удаа Заримдаа Олон удаа Бараг үргэлж

21. Хичээлийн энэ жилийн туршид сурагч эсхүл бүлэг сурагч хэр олон удаа чиний талаар гомдмоор эсхүл заналхийлсэн
зүйл олон нийтийн сүлжээгээр эсхүл э-мэйлээр хэлж байсан бэ?

Хэзээ ч үгүй Нэг удаа Хоёр удаа Олон удаа Байнга

Нэг сурагч эсхүл хэсэг сурагчид таны талаар гомдмоор эсхүл заналхийлсэн зүйл олон нийтийн сүлжээгээр эсхүл э-мэйлээр
хэзээ ч хэлж байгаагүй бол 25-р асуулт уруу очно уу.

22. Хэрвээ энэ нь нэгээс олон удаа тохиолдсон бол тухай бүр нэг ижил сурагч гомдоож эсвэл заналхийлсэн үү?

Тийм Үгүй

23. Хаана тохиолдсон бэ? Холбогдох бүх зүйлийг сонгоно уу.

Инстаграм Фэйсбүүк Твиттер Снэпчат Э-мэйл Бусад сошиал медиа

24. Та энэ талаар сургуулийн ажилтнуудад (автобусны жолооч, багш, цайны газрын ажилтан, сургуулийн зөвлөх эсвэл
захирал гэх мэт) мэдэгдсэн үү?

Тийм Үгүй

25. Хичээлийн энэ жилийн турш нэг сурагч эсхүл хэсэг сурагч хэр олон удаа санаатайгаар чиний бие халдсан бэ?

Хэзээ ч үгүй Нэг удаа Хоёр удаа Олон удаа Байнга

Хэрвээ нэг сурагч эсвэл хэсэг сурагч таныг санаатайгаар гэмтээгээгүй бол 29-р асуулт уруу очно уу.

26. Хэрвээ нэгээс олон удаа тохиолдсон бол нэг ижил сурагч тухай бүр таныг гэмтээж байсан уу?

Тийм Үгүй

27. Хаана тохиолдсон бэ? Холбогдох бүх зүйлийг сонгоно уу.

Цайны газарт Нийтийн танхимд Ангид Сургуулийн гадаа Танай гэрт Танай гэрийн ойр
хавьд

Бусад

28. Та энэ талаар сургуулийн ажилтнуудад (автобусны жолооч, багш, цайны газрын ажилтан, сургуулийн зөвлөх эсвэл
захирал гэх мэт) мэдэгдсэн үү?

Тийм Үгүй
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29. Хичээлийн энэ жилийн турш нэг сурагч эсхүл хэсэг сурагч таныг хэр олон удаа элдэв нэрээр дуудаж, эвгүй байдалд
оруулж, ичээж, гадуурхаж эсхүл гомдоон шоолж байсан бэ?

Хэзээ ч үгүй Нэг удаа Хоёр удаа Олон удаа Байнга

Хэрвээ нэг сурагч эсвэл хэсэг сурагч таныг хочилж, элдэв нэрээр дуудаж байгаагүй бол 33-р асуулт уруу очно уу.

30. Хэрвээ нэгээс олон удаа тохиолдсон бол нэг ижил сурагч тухай бүр таныг шоглож эсвэл элдэв нэрээр дуудаж байсан
уу?

Тийм Үгүй

31. Хаана тохиолдсон бэ? Холбогдох бүх зүйлийг сонгоно уу.

Цайны газарт Нийтийн танхимд Ангид Сургуулийн гадаа Танай гэрт Танай гэрийн ойр
хавьд

Э-мэйлээр

Фэйсбүүк дээр Инстаграм дээр Твиттер дээр Снэпчат дээр Бусад сошиал
медиа дээр

Бусад

32. Та энэ талаар сургуулийн ажилтнуудад (автобусны жолооч, багш, цайны газрын ажилтан, сургуулийн зөвлөх эсвэл
захирал гэх мэт) мэдэгдсэн үү?

Тийм Үгүй

33. Хичээлийн энэ жилийн турш нэг сурагч эсвэл хэсэг сурагч хэр олон удаа таны талаар цуурхал тарааж эсвэл таныг ямар
нэг зүйлд хилсээр буруутгасан бэ?

Хэзээ ч үгүй Нэг удаа Хоёр удаа Олон удаа Байнга

Хэрвээ нэг сурагч эсвэл хэсэг сурагч таны талаар цуурхал тараагаагүй эсвэл таныг ямар нэг зүйлд хилсээр буруутгаагүй бол
37-р асуулт руу шилжинэ үү.

34. Хэрвээ нэгээс олон удаа тохиолдсон бол нэг ижил сурагч тухай бүр таны талаар цуурхал тарааж эсвэл хилсээр
буруутгасан уу?

Тийм Үгүй

35. Хаана тохиолдсон бэ? Холбогдох бүх зүйлийг сонгоно уу.

Цайны газарт Нийтийн танхимд Ангид Сургуулийн гадаа Танай гэрт Танай гэрийн ойр
хавьд

Э-мэйлээр

Фэйсбүүк дээр Инстаграм дээр Твиттер дээр Снэпчат дээр Бусад сошиал
медиа дээр

Бусад
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36. Та энэ талаар сургуулийн ажилтнуудад (автобусны жолооч, багш, цайны газрын ажилтан, сургуулийн зөвлөх эсвэл
захирал гэх мэт) мэдэгдсэн үү?

Тийм Үгүй

Сургууль дээрх дэмжлэг
Сургууль дээр таны авдаг тусламж дэмжлэгийн талаар бидэнд хэлнэ үү.

37. Хичээлийн энэ жилийн турш танай сургууль стресс, түгшүүр эсвэл уйтгар гунигийг даван туулах арга замыг чамд зааж
өгсөн үү?

Тийм Үгүй

38. Хичээлийн энэ жилийн турш танай сургууль стресс, түгшүүр эсвэл уйтгар гунигийн талаар хэнтэй ярилцаж болох
талаар чамд мэдээлэл өгсөн үү?

Тийм Үгүй

39. Хичээлийн энэ жилд чи стресс, түгшүүр эсвэл уйтгар гунигийнхаа талаар сургуулийн насанд хүрсэн хүнтэй ярилцсан
уу?

Тийм Үгүй

40. Чамд үр дүнтэй байгаа зүйлсийн талаар чиний ярилцах боломжтой ядаж нэг насанд хүрсэн хүн танай сургуульд
байдаг уу?

Тийм Үгүй

41. Тусламж хэрэгтэй үед (даалгавар эсвэл хувийн амьдралдаа тусламж авах гэх мэт) ярилцах боломжтой ядаж нэг насанд
хүрсэн хүн танай сургуульд байдаг уу?

Тийм Үгүй

42. Хичээл сургууль ямар байгаа талаар танаас асууж ярилцдаг (тухайлбал танд ямар нэгэн зүйлд тусламж хэрэгтэй эсэх
эсвэл таныг сургуулийн үйл ажиллагаанд хамруулж байгаа тухай асуух гэх мэт) ядаж нэг насанд хүрсэн хүн танай
сургуульд байдаг уу?

Тийм Үгүй

43. Хэрэв насанд хүрсэн хүн эсвэл өөр сурагч таныг эвгүй байдалд оруулахаар чамд хүрвэл чи хэнд хандахаа мэдэх үү?

Тийм Үгүй
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Сургуулиас гадуурх дэмжлэг
Сургуулиас гадуур чамд ямар тусламж дэмжлэг үзүүлдэг талаар бидэнд хэлнэ үү.

44. (Танай гэрийн насанд хүрэгчдийг оролцуулалгүйгээр) чамд үр дүнтэй байгаа зүйлсийн талаар ярилцаж болох
сургуулиас гадуур ядаж нэг насанд хүрсэн хүн байдаг уу?

Тийм Үгүй

45. Сургуулиас гадуур (танай гэрийн насанд хүрэгчдийг оролцуулалгүйгээр) танд тусламж хэрэгтэй үед (хичээл эсвэл
хувийн амьдралд туслах гэх мэт) ярилцаж болох ядаж нэг насанд хүрсэн хүн байдаг уу?

Тийм Үгүй

46. Хичээл сургууль ямар байгаа талаар танаас асууж ярилцдаг (тухайлбал танд ямар нэгэн зүйлд тусламж хэрэгтэй эсэх
эсвэл таныг сургуулийн үйл ажиллагаанд хамруулж байгаа тухай асуух гэх мэт) ядаж нэг насанд хүрсэн хүн сургуулиас
гадуур байдаг уу?

Тийм Үгүй

47. Чамд үр дүнтэй байгаа зүйлсийн талаар ярилцаж чадахуйц ядаж нэг насанд хүрсэн хүн танай гэрт байдаг уу?

Тийм Үгүй

48. Тусламж хэрэгтэй үед (хичээл эсвэл хувийн амьдралдаа тусламж авах гэх мэт) ярилцах боломжтой ядаж нэг насанд
хүрсэн хүн танай гэрт байдаг уу?

Тийм Үгүй

49. Хичээл сургууль ямар байгаа талаар танаас асууж ярилцдаг (тухайлбал танд ямар нэгэн зүйлд тусламж хэрэгтэй эсэх
эсвэл таныг сургуулийн үйл ажиллагаанд хамруулж байгаа тухай асуух гэх мэт) ядаж нэг насанд хүрсэн хүн танай гэрт
байдаг уу?

Тийм Үгүй

50. Танай гэрийн насанд хүрсэн хүн найзуудын чинь талаар хэр их асуулт асуудаг вэ?

Бараг хэзээ ч үгүй Хааяа нэг удаа Заримдаа Олон удаа Бараг үргэлж

51. Та гэрийнхээ насанд хүрсэн хүнтэй өөрт хамгийн чухал зүйлийнхээ талаар хэр олон удаа ярьдаг вэ?

Бараг хэзээ ч үгүй Хааяа нэг удаа Заримдаа Олон удаа Бараг үргэлж

52. Таны амьдрал дахь насанд хүрэгчид таны бодол санаа, сэтгэгдлийг хэр сонсдог вэ? Таны амьдрал дахь насанд хүрэгч
нь эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд, багш, дасгалжуулагч гэх мэт байж болно.

Огт сонсдоггүй Бага зэрэг сонсдог Заримдаа сонсдог Ихэнхдээ сонсдог Маш их сонсдог
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53. Хичээлийн дараах үйл ажиллагааг тань удирддаг насанд хүрэгч (найрал дууны найруулагч, дасгалжуулагч, хамтлагийн
ахлагч, жүжгийн найруулагч гэх мэт) таныг хэр хүндэтгэдэг вэ?

Огтхон ч хүндэтгэдэггүй Яльгүй хүндэтгэлтэй Зарим талаар
хүндэтгэлтэй

Хангалттай хүндэтгэлтэй Маш их хүндэтгэлтэй

Сургуулиас гадуурх үйл ажиллагаа
Энэ сүүлийн хэсэгт бид таны сургуулиас гадуурх үйл ажиллагааны тухай ойлгохыг хүсэж байна.

54. Танай гэр бүлд юу хийж болох, юуг хийж болохгүй тухай дүрэм журам танд хэр ойлгомжтой байдаг вэ?

Огт ойлгомжгүй Бараг ойлгомжгүй Зарим нь ойлгомжтой Хангалттай их Хэт ойлгомжтой

55. Ерөнхийдөө эцэг эхийн болон асран хамгаалагчийн зүгээс чамд тавих шаардлага хүлээлтийн тухай чи юу гэж боддог
вэ?

Миний асран
хамгаалагчдын хүлээлт

хэтэрхий бага.

Миний асран
хамгаалагчдын хүлээлт

бага.

Миний асран
хамгаалагчдын хүлээлт

хэвийн хэмжээнд.

Миний асран
хамгаалагчдын хүлээлт их.

Хүлээлт маш их

56. Чиний үзэл бодол гэр бүлд чинь хэр чухал вэ?

Огт чухал биш Бага зэрэг чухал Зарим талаар чухал Их чухал Маш чухал

57. Энгийн долоо хоногт чи дараах сургуулийн эсвэл олон нийтийн хөтөлбөрүүдийн алинд нь хичээлийн дараа эсвэл
амралтын өдөр хамрагддаг вэ?

Сургууль дээрх
хичээлийн

дараах
хөтөлбөр

(жишээлбэл
Extended Day,

Check in)

Сургуулиас
гадуурх

хичээлийн
дараах

хөтөлбөр
(жишээлбэл

YMCA, Aspire,
Phoenix Bikes,

Reach Far)

Сургууль дээрх
хувийн

давтлага

Сургуулиас
гадуурх хувийн

давтлага

Амралт
зугаалгын

спортын баг

Аялал/сонгосон/
AAU/хөгжлийн

спортын баг

Сургуулийн
спортын баг

Хувь хүний
спорт

(жишээлбэл,
тулааны урлаг,

бүжиг)

Театрын
хөтөлбөр

Найрал
дуу/дуулах
хөтөлбөр

Сүм/синагог/масчидийн
залуучуудын

бүлэг

Олон нийтийн
үйлчлэл/сайн
дурын ажил

Брауниз/Скаутууд Урлагийн
хөтөлбөр

Бусад Аль нь ч биш
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58. Энгийн долоо хоногт чи дараах үйл ажиллагааны алинд нь хичээлийн дараа эсвэл амралтын өдөр хамрагддаг вэ?

Гэрийн
тэжээвэр
амьтантай

тоглох эсвэл
асрах

Унших Уран бүтээл
туурвих

Хоол хийх Хөгжим сонсох Хөгжим
тоглох/туурвих

Дасгал хийх
(гүйх, фитнесс,

иог гэх мэт)

Гадаа цэцэрлэгт
хүрээлэн,
тоглоомын

талбай,
хашаанд

идэвхтэй байх
(хөл бөмбөг,

фрисби тоглох
гэх мэт)

Онлайнаар
эсвэл утсаар

найзуудтайгаа
ярих

Ажил хийх Гэрийн ажил
хийх

Видео тоглоом
тоглох

Видео тоглоом
эсвэл бусад
технологи

зохиох/програмчлах

Гэр бүлтэйгээ
цагийг

өнгөрөөх

Бусад Аль нь ч биш

59. Та гадаа (цэцэрлэгт хүрээлэн, гэрийнхээ ойр хавьд, сургууль гэх мэт) хэр олон цаг өнгөрөөдөг вэ?

Жилд нэгээс хоёр удаа Сард нэгээс хоёр удаа Долоо хоногт нэгээс хоёр
удаа

Ихэнх өдөр Бараг өдөр бүр

60. Өнгөрсөн долоо хоногт дэлгэц эсвэл электрон төхөөрөмж (компьютер, таблет, Xbox, Nintendo гэх мэт) дээр хамгийн
их цаг зарцуулсан гурван зүйл юу байсан бэ?

Гэрийн даалгавраа
дуусгах

Ганцаараа
тоглоом тоглох

Найзуудтайгаа
тоглоом тоглох

Найзуудтайгаа
харилцах

Онлайн худалдаа
хийх

Телевиз, кино
үзэх

Онлайнаар кино
үзэх

Хошин шог үзэх Зураг нийтлэх Сошиал медиа
ашиглах

Ном унших Мэдээ унших Алдартнуудын хов
жив үзэх

Бусад

61. Танай гэр бүлд дэлгэц эсвэл электрон төхөөрөмж дээр чиний зарцуулах цагийг хязгаарладаг уу?

Тийм Үгүй Заримдаа Би мэдэхгүй

62. Дэлгэц эсвэл электрон төхөөрөмж дээр чиний хийж зүйлсийн төрөлтэй холбоотой дүрэм журам танай гэрт байдаг уу?

Тийм Үгүй Заримдаа Би мэдэхгүй

63. Энгийн хичээлийн долоо хоногт та хэр олон удаа өглөөний цайгаа уудаг вэ?

Хэзээ ч үгүй Долоо хоногт нэг
удаа

Долоо хоногт хоёр
удаа

Долоо хоногт гурван
удаа

Долоо хоногт дөрвөн
удаа

Долоо хоногт таван
удаа

64. Энгийн долоо хоногт та хоол унд хангалттай байхгүй байх вий гэж хэр их санаа зовдог вэ?

Огт санаа зовдоггүй Бага зэрэг санаа зовдог Заримдаа санаа зовдог Ихэнхдээ санаа зовдог Маш их санаа зовдог

65. Таны оюутны үнэмлэх хэд вэ?
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Доорх илгээх цэнхэр товчийг дарж, судалгаагаа дуусгана уу.
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