Analiza - Wyników ankiety dla rodziców dzieci
w Publicznym Przedszkolu „Tęczowe Kredki” w Plewiskach
Ankietę przeprowadzono w czerwcu 2019r. otrzymali do wypełnienia wszyscy rodzice
(150 osób)
wróciło wypełnionych 61 ankiet.
Ankieta miała na celu określenia opinii na temat realizacji wymagań w obszarze:
efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
Była ona przeprowadzona anonimowo, a jej wyniki zostały opracowane zbiorczo.
Dane uzyskane z analizy kwestionariuszy ankiet mają służyć doskonaleniu pracy przedszkola.
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1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z przedszkola , do którego uczęszcza dziecko?
nie wiem

bardzo niezadowolony

niezadowolony

raczej niezadowolony

zadowolony

bardzo zadowolony

2% 0%

3%
8%

28%

59%

87% rodziców jest zadowolona z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko

2. Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do przedszkola ?
nie wiem

bardzo niechętnie

raczej niechętnie

raczej chętnie

dość chętnie

uczęszcza bardzo chętnie

0%
7%

8%

51%
34%

85% rodziców oceniło, że ich dziecko chętnie chodzi do przedszkola.
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3. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty zajęć dodatkowych?
nie wiem

bardzo niezadowolony

niezadowolony

średnio zadwolony

zadowolony

bardzo zadowolony

0%
3%

0%
10%

38%

49%

87% rodziców jest zadowolona z oferty zajęć dodatkowych
4. Czy Pana(i) dziecko miało trudności związane z adaptacją w przdszkolu
nie wiem

miało bardzo duże trudności

miało trudności

miało trochę trudności

raczej nie miało trudności

nie miało żadnych

0% 2%
10%
26%

26%

36%

62% nie miało trudności z adaptacją w przedszkolu natomiast 36% wyraziło trudności z
adaptacją
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5. Jak ocenia Pan(i) swoje kontakty z wychowawcami?
nie wiem

bardzo źle

źle

dość dobrze

dobrze

bardzo dobrze

0% 2%

0%

13%

23%
62%

85% rodziców dobrze ocenia kontakty z wychowawcami
6. Czy ma Pan(i) zaufanie do wychowawców opiekujących się
dzieckiem?
nie wiem

nie mam żadnego zaufania

raczej nie ufam

mam częsciowe zaufanie

mam zaufanie

mam duże zaufanie

0%

0%
3%

12%

36%

49%

85% rodziców ma zaufanie do wychowawców opiekującymi się ich dzieckiem
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7. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach
dziecka?
nie wiem

nie jestem wcale informowany

bardzo rzadko jestem informowany

czasem słyszę jakieś informacje

często otrzymuje inforamcje

bardzo często otrzymuje inforamcje
2% 0%

13%

15%

29%

41%

54% rodziców oceniło, że często otrzymuje informacje na temat postępu swojego dziecka,
natomiast 15% oceniło częstotliwość na bardzo rzadką oraz 29% oceniło na czasem
8. W jakim stopniu wg Pana(i) w przedszkolu dzieci zapoznają się z literatura
dziecięcą- bajkami, opowiadaniami, wierszami?
nie wiem

w bardzo małym stopniu

w małym stopniu

w średnim stopniu

w dużym stopniu

w bardzo dużym stopniu

10%

21%
0%

43%

•
•

2%

24%

53% rodziców uważa, że w przedszkolu w dużym stopniu dzieci zapoznają się z
literaturą dziecięcą
24% rodziców uważa, że w średnim stopniu, a 21% nie wie nic na temat literatury, z
którą zapoznają się dzieci w przedszkoli
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9. Jaka jest ulubiona form twórczej aktywności
Waszego dziecka? (proszę zakreślić wybraną
odpowiedź- może być więcej niż jedna)
47
40

12

12
3

Największą popularnością wśród form twórczej aktywności dzieci rodzice wskazali na:
•
•

Twórczość plastyczna (47 głosów)
Twórczość muzyczna (40 głosów)

Najmniejsze poparcie miały:
•
•
•

Twórczość literacka (12 głosów)
Konstruowanie, budowanie (12 głosów)
Inne: po 1 głosie: eksperymenty, auta, sport
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10. Czy Pana(i) dziecko zna i potrafi opowiedzieć treść bajki, opowiadania,
utworu literackiego, z którym zapoznało się w przedszkolu?
nie wiem

potrafi w bardzo małym stopniu

w małym stopniu

w średnim stopniu

w dużym stopniu

potrafi w bardzo dużym stopniu

7%

7%

5%

23%

17%

41%

Tylko 30% dzieci wg. rodziców potrafi opowiedzieć treść bajki, opowiadania, utworu
literackiego, z którym zapoznało się w przedszkolu natomiast 58% dzieci w bardzo małym
stopniu opowiada treści literackie z którymi miało kontakt w przedszkolu.
11) Jaki jest ulubiony bajkowy bohater Pana(i) dziecka z literatury przekazywanej w
przedszkolu?
Większość rodziców (46 głosów) nie wie, jaki jest ulubiony bohater jego dziecka z literatury
przekazywanej w przedszkolu pozostała część rodziców napisała:
•
•
•
•
•
•

„Kicia Kocia” (6 wpisów)
„Dzieci”
„Kubuś Puchatek”
„Lubi wszystkich”
„Spiderman”
„Syrenka Arielka”

•
•
•
•

„Dżok”
„Miś – bajkowy bohater”
„Czerwony Kapturek”
„Robot Optimus Praim”
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12. W jakim stopniu przenoszą dzieci proponowane przez przedszkole formy
aktywności twórczej do domu?
nie wiem

w bardzo małym stopniu

w małym stopniu

w średnim stopniu

w dużym stopniu

w bardzo dużym stopniu
2%

13%

7%

11%

29%

38%

42% dzieci w dużym stopnie przenosi proponowane przez przedszkole formy aktywności
twórczej do domu, 38% w średnim stopniu, a 11% w małym stopniu

13. W jakim stopniu satysfakcjonują Państwa
prace dziecka wyeksponowane na gazetkach
nie wiem

w bardzo małym stopniu

w małym stopniu

w średnim stopniu

w dużym stopniu

w bardzo dużym stopniu

2% 0%

2%
13%

52%
31%

83% rodziców jest w dużym stopniu usatysfakcjonowana z wyeksponowanych prac dziecka
na gazetkach.
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Efekty działania:
Dane zebrane w kwestionariuszy ankiet stanowiły cenny materiał do analizy. Pozwolił on na
poznanie zdania rodziców, ich preferencji i postrzeganie przedszkola, a w efekcie dalszego
doskonalenia placówki.
Wnioski:
1. Opracowanie procedury „Przepływu informacji” w przedszkolu i zapoznanie rodziców
z jej treścią.
2. Szczegółowe omówienie podstawy programowej na zebraniu dla rodziców.
3. Organizacja spotkania z psychologiem dla rodziców nt. „Jak rozmawiać z dzieckiem?”.
4. Pedagogizacja rodziców – przygotowanie artykułów informacyjnych dla rodziców nt.
„Znaczenie i rola zabawy w życiu dziecka w wieku przedszkolnym”.
oraz „Pozytywna dyscyplina”.
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