
Formularz ankiety dot. języka ojczystego Etap 1: 

Wstęp 
Ankieta stanowi pierwszy z trzech etapów badania, którego celem jest stwierdzenie, czy uczeń 
kwalifikuje się do programu nauki języka angielskiego (ang. ELL).  

Instrukcje 
Rozpocznij od „Pytania 1” i kontynuuj aż do zakończenia formularza. Wybierz odpowiedź na każde 
pytanie i postępuj zgodnie z instrukcjami. Ankieta kończy się decyzją („Przejdź do procesu przeglądu 
dokumentów” lub „Nie przechodź do procesu przeglądu dokumentów”). 
Informacje o uczniu 
Imię i nazwisko ucznia:  Data urodzenia ucznia:   

Ulica: 

Miasto: Kraj: Kod pocztowy: 

Numer telefonu:  

Pytania ankietowe 
Pytanie 1 
Jaki jest pierwszy język ucznia? 

 Język inny niż angielski Przejdź do pytania 2a. 

 Język angielski Przejdź do pytania 2b.

Pytanie 2a 
Czy przebywając w domu, uczeń słyszy lub 
używa języka innego niż język angielski przez 
ponad połowę czasu? 

Tak. Przejdź do pytania 7. 

Nie. Przejdź do pytania 4. 

Pytanie 2b 
Czy przebywając w domu, uczeń słyszy lub 
używa języka innego niż język angielski 
przez ponad połowę czasu? 

Tak. Przejdź do pytania 4. 

Nie. Przejdź do pytania 3.

Pytanie 3 
Czy uczeń rozumie język inny niż angielski? 

Tak. Przejdź do pytania 4. 

Nie. Przejdź do pytania 9. 

  



Pytanie 4 
Czy w kontakcie z rodzicami lub opiekunami uczeń używa języka innego niż angielski przez ponad 
połowę czasu? 

Tak. Przejdź do pytania 7. 

Nie. Przejdź do pytania 5. 

Pytanie 5 
Czy w kontakcie z opiekunami innymi niż rodzice lub stali opiekunowie uczeń wybiera używanie 
języka innego niż angielski przez ponad połowę czasu? 

Tak. Przejdź do pytania 8. 

Nie. Przejdź do pytania 6. 

Pytanie 6 
Czy w ostatnim czasie uczeń przeniósł się z innej szkoły rejonowej/społecznej, w której został 
uznany za uczącego się języka angielskiego jako języka obcego? 

Tak. Przejdź do pytania 8. 

Nie. Przejdź do pytania 9. 

Pytanie 7 
Jakich języków używa się w domu? Wypisz poniżej i przejdź do pytania 8. 

 

8. Przejdź do etapu 2: Proces przeglądu dokumentów 
(wypełnia wyłącznie certyfikowany pracownik stanu New Jersey – materiały 
referencyjneWskazówki ESSA dot. kwalifikacji do i zakończenia uczestnictwa w programie ELL 
, str. 4).  

Zakończono ankietę dot. języka ojczystego.   
 

9. Nie przechodź do etapu 2: Procesu przeglądu 
dokumentów.  

Zakończono ankietę dot. języka ojczystego. Uczeń nie kwalifikuje 
się do programu nauki języka angielskiego (ang. ELL).

https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
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