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Analiza ankiet dla rodziców przedszkola.
W dniach od 20.05.2013 o 20.06.2013 w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Sanoku zostały
przeprowadzone badania dotyczące opinii rodziców na temat wyposażenia przedszkola i
warunków jego funkcjonowania. W badaniach wykorzystano m.in. anonimową ankietę dla
rodziców. Ankieta zawierała pytania zamknięte i jedno otwarte. W badaniach wzięło udział
75 rodziców.
Na pierwsze pytanie: ,,Czy baza lokalowa zapewnia bezpieczny pobyt dziecka w
przedszkolu?” rodzice mogli zaznaczyć TAK lub NIE

Suma wszystkich odpowiedzi wyrazona w %.
TAK

NIE

0%

100%

W pytaniu tym 100% ankietowanych rodziców jest zadowolona z bazy lokalowej, gdyż
zapewnia ona bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu. Żaden z ankietowanych nie
wypowiedział się negatywnie na postawione pytanie.
Na drugie pytanie: ,,Czy zagospodarowane sale, w których przebywa dziecko są
funkcjonalne i bezpieczne?”

Suma wszystkich odpowiedzi wyrazona w %.
TAK
0%

100%
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Rodzice podzielają zdanie, iż zagospodarowane sale, w których przebywa dziecko są
funkcjonalne i bezpieczne. Tak odpowiedziało 100 % ankietowanych. Żaden z ankietowanych
nie wypowiedział się negatywnie. Oznacza to, że rodzice są zadowoleni z zagospodarowania
sal.
Na pytanie trzecie: ,,Czy baza przedszkola (środki dydaktyczne, sprzęt) jest dostosowany do
wieku dziecka?” Ankietowani mieli do wyboru 3 odpowiedzi: tak/nie/nie wiem.

Rodzaj odpowiedzi
TAK
NIE
NIE WIEM

Ilość udzielonych odpowiedzi
57
0
18

Suma wszystkich odpowiedzi wyrazona w %.
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W tym pytaniu 76% osób zaznaczyło odpowiedź TAK, 24%, NIE WIEM, a 0% odpowiedź
NIE. Wynika z tego, iż ankietowani uważają bazę przedszkola za dobrze przystosowaną do
wieku dziecka.
Na pytanie czwarte: ,,Czy przedszkole posiada środki dydaktyczne umożliwiające
wszechstronny rozwój dziecka?” osoby biorące udział w ankiecie miały do wyboru 3
odpowiedzi.

Rodzaj odpowiedzi
TAK
NIE
NIE WIEM

Ilość udzielonych odpowiedzi
49
3
23

Suma wszystkich dpowiedzi wyrazona w %.
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NIE

NIE WIEM

31%
65%
4%

Odpowiedzi zaznaczone przez ankietowanych pokazują, iż duża ilość ankietowanych
stwierdza, że przedszkole posiada środki dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój
dziecka. 65% twierdzi, że TAK, 31 % nie wie oraz 4 % ankietowanych odpowiedziało NIE.
Na piąte pytanie: ,,Czy teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami
dzieci i wymogami bezpieczeństwa?” ankietowani mieli do wyboru 2 odpowiedzi.

Suma wszystkich odpowiedzi wyrazona w %.
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NIE
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W pytaniu tym aż 100% osób stwierdza, że teren wokół przedszkola jest zagospodarowany
zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa. Nikt nie udzielił negatywnej
odpowiedzi.
Na pytanie szóste: ,,Czy podejmowane są działania bezpiecznego i estetycznego
zagospodarowania terenu zielonego wokół przedszkola?” ankietowani mieli do wyboru 2
odpowiedzi.

Suma wszystkich odpowiedzi wyrazona w %.
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NIE
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100%

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można zauważyć iż respondenci bardzo wysoko oceniają
działania bezpiecznego i estetycznego zagospodarowania terenu zielonego wokół
przedszkola. 100% ankietowanych odpowiedziało TAK.Nikt z ankietowanych nie udzielił
negatywnej odpowiedzi.
Na pytanie siódme: ,,Jak ocenia Pan(i) współprace Dyrektora Przedszkola ze środowiskiem
lokalnym?” ankietowani mieli do wyboru 5 odpowiedzi.
Ilość udzielonych odpowiedzi
42
29
4
0
0

Rodzaj odpowiedzi
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Suma wszystkich odpowiedzi wyrazona w %.
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W pytaniu tym widzimy, że 55% ankietowanych bardzo dobrze ocenia współpracę Dyrektora
ze środowiskiem lokalnym. 39% ocenia ją dobrze, zaś 6% średnio. Nikt nie ocenia tej
współpracy jako słabej lub złej.
Na pytanie ósme: ,,Czy rodzie są włączani do działań organizacyjnych i wychowawczych
prowadzonych przez przedszkole?” respondenci mieli do wyboru 2 odpowiedzi.

Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
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W tym pytaniu 100% ankietowanych uważa że rodzice są włączani do działań
organizacyjnych i wychowawczych przez przedszkole. Nikt nie udzielił odpowiedzi
negatywnej.
Na pytanie dziewiąte: ,,Czy warunki lokalowe i wyposażenie są wystarczające do
realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów?” Ankietowani
mieli do wyboru do 2 odpowiedzi TAK lub NIE.

Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK

NIE

0%

100%

W tym pytaniu 100% ankietowanych stwierdziło że warunki lokalowe i wyposażenie są
wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu
programów.
Na pytanie dziesiąte: ,,Czy nasze przedszkole wymaga zmian lub poprawy jeśli chodzi o
warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola.”

Większość rodziców nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, lub wyrazili opinię, iż
przedszkole i jego funkcjonowanie nie wymaga zmian. Niektórzy jednak wymieniali wiele
kwestii, wymagających poprawy, były to między innymi:
a) Potrzebę termomodernizacji budynku przedszkola – 12 osób
b) Potrzebę poprawy wentylacji pomieszczeń przedszkolnych – 3 osoby
c) Problem zbyt małych sal w stosunku do dużej liczby dzieci – 7 osób
d) Problem odrzucania zbyt wielu wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola – 1 osoba
e) Potrzebę wymiany aparatury nagłaśniającej – 2 osoby
f) Zapotrzebowanie na dużą salę, w której odbywałyby się imprezy okolicznościowe z
dużą liczbą publiczności– 7 osób

Podsumowanie wyników ankiety
Mocne strony:
1) Z przeprowadzonych badan ankietowych wynika, że rodzice pozytywnie
oceniają zarówno warunki lokalowe przedszkola jak i bezpieczeństwo
dzieci
2) Zdecydowana większość respondentów stwierdza że baza
przedszkola(środki dydaktyczne) jest dostosowana do wieku dzieci.
3) Ankietowani uważają że przedszkole posiada środki dydaktyczne
umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka.
4) Wielu rodziców docenia także i wyraża aprobat ę dla działań dyrekcji
przedszkola dotyczących zagospodarowania terenów zielonych i
dostosowania ich do potrzeb dzieci zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa
Słabe strony:
1) Potrzeba termomodernizacji budynku przedszkola, oprawy jego
wentylacji
2) Zapotrzebowanie na dużą salę wraz z pełnym wyposażeniem w pełny
sprzęt audio.
3) Problem odrzucania zbyt wielu wniosków o przyjęcie dzieci do
przedszkola na nowy rok szkolny

