
WYNIKI  I  ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW 

 

Ankieta skierowana była do wszystkich rodziców uczniów klas I – VII i klas gimnazjalnych. 

Celem ankiety było zebranie informacji na temat oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły 

w zakresie wychowawczo – opiekuńczym. 

Ilość osób ankietowanych: 346 

Ilość osób, które wyraziły swoje oczekiwania – 272 osoby, co stanowi około 79%.  

Udzielając: 

 1 odpowiedź: 189 (55% ankietowanych), 

 2 odpowiedzi: 59 (17% ankietowanych), 

 3 i więcej: 24 (7% ankietowanych). 

 

 

Ilość osób, które nie mają dodatkowych oczekiwań: 74 (21% ankietowanych). 

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odpowiedzi rodziców, którzy wskazali 1 lub 

więcej odpowiedzi. 

Lp. Oczekiwania rodziców Ilość osób % 

1. Otworzenie sklepiku ze zdrową żywnością. 28 8 

2. Rozdzielenie zebrań z rodzicami uczniów klas 1-3 oraz 4-7. 6 1.7 

3. Pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej, doradztwo 

zawodowe. 

13 3.8 



Lp. Oczekiwania rodziców Ilość osób % 

4. Zadbanie o to, aby uczniowie mogli zostawiać podręczniki  

w szkole, mieli szafki. 

13 3.8 

5. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów i zapobieganiu 

agresji. 
24 7 

6. Organizowanie większej ilości zajęć sportowych, 

plastycznych, muzycznych. 

21 6 

7. Większa ilość wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru  

i innych wspólnych imprez. 

16 4.6 

8. Zachęcanie uczniów do pomocy innym , uczenie tolerancji  

i szacunku. 

15 4.3 

9. Indywidualne podejście do ucznia. 21 6 

10. Bieżące informacje rodzica o zachowaniu i postępach w nauce 

dziecka. 

10 2.9 

11. Stworzenie szkoły przyjaznej dla dziecka. 11 3.2 

12. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci  

w szkole. 
51 14.7 

13. Umożliwienie korzystania z telefonów komórkowych  

w czasie wszystkich przerw. 

12 3.5 

14. Dostęp uczniów do szkoły o 7:30. 38 11 

15. Weryfikacja punktów ujemnych 

 – zbyt duża rozbieżność za to samo przewinienie. 
25 7.2 

16. Częste spotkania uczniów z psychologiem i pedagogiem 

szkolnym. 

18 5 

17. Otwarcie drzwi na stołówkę od strony boiska w czasie 

przerwy obiadowej dla gimnazjalistów. 

15 4.3 

18. Indywidualne rozmowy z dzieckiem. 10 2.9 

19. Uaktualniana strona internetowa szkoły. 6 1.7 

20. Ciekawsze propozycje zajęć dla świetlicy. 7 2 

21. Spotkania z ikonami sportu, muzyki. 9 2.6 

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najważniejszą kwestią dla rodziców jest dbanie  

o bezpieczeństwo dzieci. Na tę odpowiedź wskazało 51 rodziców, co stanowi 14,7% 

udzielonych odpowiedzi. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią był dostęp uczniów do 

szkoły o 7:30. Dla 38 rodziców okazało się to być najważniejsze. Kolejnym oczekiwaniem 

rodziców wobec szkoły jest otworzenie sklepiku ze zdrową żywnością, co jest istotne dla 28 

rodziców, stanowiąc 8% udzielonych odpowiedzi. 
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