Paki-kumpleto ang inyong mga sagot gamit ang pen na may itim o asul na tinta.
Mangyaring ipakita ang inyong sagot sa pamamagitan ng LUBUSANG pagkukulay ng nauugnay na bilog. Hindi dapat
gumamit ng tsek, ekis at di-lubos na nakulayang bilog.

 

Tinatanggap:

Huwag gamitin:





Paki-kumpleto nang lubos ang lahat ng tanong na may asterisk (*). Ang mga ito ay “pangunahing” tanong at mahalaga
ang mga sagot sa pagkolekta ng tunay na datos sa survey.

1.

Ikaw ba ay lalaki o babae?
Pumili lamang ng ISA sa mga sumusunod.



Lalaki



Male

Babae

Female

Ano ang Baitang ng bata na isinasaalang-lang ninyo sa pagsagot ng survey na ito?
Pumili lamang ng ISA sa mga sumusunod.



Kindergarten

Kindergarten



Baitang 6

Year 6



Bago
magprimarya

Pre-primary



Baitang 7

Year 7



Baitang 1

Year 1



Baitang 8

Year 8



Baitang 2

Year 2



Baitang 9

Year 9



Baitang 3

Year 3



Baitang 10

Year 10



Baitang 4

Year 4



Baitang 11

Year 11



Baitang 5

Year 5



Baitang 12

Year 12
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*

Paki-rate ang mga sinabi sa ibaba. Kinakailangang tanong ito.

Ang mga guro sa paaralang ito ay umaasa na gagawin
ng aking anak ang kanyang pinakamakakaya.

Pumili lamang ng ISANG sagot para sa bawat sinabi.

Matinding
di-sang-ayon

Hindi
sang-ayon

Ni sang-ayon o
ni di-sang-ayon
ay hindi

Matinding
sang-ayon

Hindi tukoy

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable





































































































Teachers at this school expect my child to do his or her best.

Ang mga guro sa paaralang ito ay nagbibigay sa aking
anak ng makakatulong na balik-puna tungkol sa kanyang
gawaing pampaaralan.

Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work.

Ang mga guro sa paaralang ito ay tumatrato nang
makatarungan sa mga estudyante.
Teachers at this school treat students fairly.

Minementenang mabuti ang paaralang ito.
This school is well maintained.

Pakiramdam ng aking anak na ligtas siya sa paaralang
ito.
My child feels safe at this school.

Nakakausap ko ang mga guro ng aking anak tungkol sa
aking mga alalahanin.
I can talk to my child’s teachers about my concerns.

Ang pag-aasal ng mga estudyante ay pinapangasiwaang
mabuti sa paaralang ito.
Student behaviour is well managed at this school.

Gusto ng aking anak na naririto sa paaralang ito.
My child likes being at this school.

Ang paaralang ito ay humahanap ng mga paraan upang
bumuti.
This school looks for ways to improve.

Tinatanggap nang seryoso ng paaralang ito ang mga
opinyon ng mga magulang.
This school takes parents’ opinions seriously.
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Ang mga guro sa paaralang ito ay gumaganyak sa aking
anak na matuto.









































Teachers at this school motivate my child to learn.

Bumubuti ang pag-unlad ng aking anak sa paaralang ito.
My child is making good progress at this school.

Ang mga pangangailangan sa pagkatuto ng aking anak
ay natutugunan sa paaralang ito.
My child's learning needs are being met at this school.

Nakikipagtulungan ang paaralang ito sa akin upang
suportahan ang pagkatuto ng aking anak.
This school works with me to support my child's learning.

*

Paki-rate ang mga sinabi sa ibaba

Kinakailangang tanong ito.

May matatag na ugnayan ang paaralang ito sa lokal na
komunidad.

Pumili lamang ng ISANG sagot para sa bawat sinabi.

Matinding disang-ayon

Hindi
sang-ayon

Strongly disagree

Disagree



Ni sang-ayon o
ni di-sang-ayon
ay hindi

Matinding
sang-ayon

Hindi tukoy

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable



























































This school has a strong relationship with the local community.

Pinamumunuan nang mahusay ang paaralang ito.
This school is well led.

Ako ay nasisiyahan sa pangkalahatang pamantayan ng
edukasyon na natamo sa paaralang ito.
I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school.

Mairerekomenda ko sa iba ang paaralang ito.
I would recommend this school to others.

Ang mga guro ng aking anak ay magagaling na guro.
My child’s teachers are good teachers.

Nagmamalasakit ang mga guro sa paaralang ito tungkol
sa aking anak.
Teachers at this school care about my child.
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