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   Szanowni Państwo! 
            Chcielibyśmy bardzo podziękować za udział w ankiecie. Wyniki ankiety posłużą nam do 
usprawnienia pracy szkoły. 
 Na ankietę odpowiedziało 90 osób , którzy zostali uznani jako 100% respondentów. Dane w procentach 
zostały podane przy zasadzie zaokrąglania do pełnej liczby.  
 
W procesie ankietowania rozdano uczniom około 170 ankiet. Uczniowie zostali zobowiązani do 
przekazania ankiet rodzicom. Rodzice, nawet jeśli do szkoły uczęszczało kilkoro rodzeństwa wypełniali 
jedną  ankietę ( jedna rodzina – jedna ankieta). Wypełnione ankiety można było wrzucać anonimowo do 
pojemnika ustawionego przy wejściu głównym do szkoły. Ankietę przeprowadzono w pierwszych 
tygodniach lutego 2012 r.  
 
Jak kształtowały się Państwa odpowiedzi na zadane pytania przedstawiamy poniżej. Zamieszczamy 
również indywidualne odpowiedzi i sugestie, które przedstawili ście nam Państwo w pytaniach 
otwartych. 
 

 
 
 
66 % ankietowanych (59 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 33% (30 osób) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”. 1% ( 1 osoba) wyraziła opinię „i tak i nie”. Wyniki ankiety wskazują na 
wysoki poziom zadowolenia z faktu, że dziecko uczęszcza do tej właśnie szkoły (99% ankietowanych). 
Nikt nie wykazał niezadowolenia z faktu uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Dobczynie. 
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52 % ankietowanych (47 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 45 % (40 osób) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 3% ( 3 osoby) wyraziło opinię „ i tak i nie”. Wyniki ankiety wskazują na 
wysoki poziom zadowolenia dzieci z faktu, że uczęszczają do tej właśnie szkoły ( 97% ankietowanych). 
Nikt nie wykazał, że dziecko chodzi do szkoły niechętnie.  
 

 
 
 
 
23 % ankietowanych (21 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 49% (44 osoby) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 17% ( 16 osób) wyraziło opinię „ i tak i nie”, 3% (3 osoby) uważa, że „raczej 
nie”, 1% (1 osoba) twierdzi, że „zdecydowanie nie”, 7% (6 osób) nie ma zdania. Wyniki ankiety 
wskazują na pozytywna ocenę wyników nauczania w naszej szkole, uznając je za wysokie – 72 % 
ankietowanych. Tylko 4% (4 osoby) ankietowanych uznaje je za niskie.  
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31%  (28 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 52 % (47 osób) udzieliło odpowiedzi „raczej 
tak” , 10 % (9 osób) zaznaczyło „i tak i nie”, 6% (5 osób) uznało, że nie może poznac zasad oceniania 
w naszej szkole, natomiast 1% (1 osoba) nie miała zdania. Wyniki ankiety pozwalaja stwierdzic, że 
wysoki odsetek rodziców (83%) zna i ma mozliwość zapoznania się z zasadami oceniania w szkole, 
jednak niepokoi fakt, że 17% deklaruje, że ma z tym problemy. Należałoby usprawnic proces 
zapoznawania rodziców z zasadami oceniania oraz zadbać o to by byli poinformowani w jaki sposób 
mogą się z nimi zapoznać. Dostęp do Wewnatrzszkolnych Zasad Oceniania zapewniamy poprzez 
spotkania z Rodzicami, stronie internetowa szkoły oraz bibliotekę szkolna oraz sekretariat. 
 
 

 
 
41% (37 osób)  stwierdziło, że „nigdy”,  33% (30 osób) zaznaczyło opcję „bardzo rzadko”, 17 % ( 15 
osób) twierdzi, że „czasami”,  2% (2 osoby) uważą, że „często”. 7% (6 osób) stwierdziło, że „trudno 
powiedzieć.  
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35 % ankietowanych (32 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 48% (43 osoby) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 13% ( 12 osób) wyraziło opinię „ i tak i nie”, 1% (1 osoba) uważa, że „raczej 
nie”, 1% (1 osoba) twierdzi, że „zdecydowanie nie”, 2% (2 osoby ) nie ma zdania. Wyniki ankiety 
wskazuja, że 83% Rodziców uważa, że nauczyciele są życzliwi i okazują sympatię uczniom. 
Koresponduje to z tym, że 97% ankietowanych uważa, że dziecko chetnie uczęszcza do tej szkoły.  
 

 
 
 
37 % ankietowanych (33 osoby) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 57 % (51 osób udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 4% ( 4 osoby) wyraziło opinię „ i tak i nie”, 1% (1 osoba) uważa, że „raczej 
nie”, 1% (1 osoba ) nie ma zdania. Wyniki ankiety wskazuja, że 94% Rodziców uważa, że szkoła 
spełnia oczekiwania w zakresie wychowania. Można uznać, że realizowany w szkole Program 
wychowawczy jest efektywny. 
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33 % ankietowanych (30 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 60 % (54 osoby) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 7% ( 6 osób) wyraziło opinię „ i tak i nie”. Wyniki ankiety wskazuje, że 93% 
Rodziców uważa, że w zakresie opieki nad uczniem szkoła spełnia swe zadania. Nikt nie wyraził 
negatywnej opinii w tym temacie. 
 

 
 
57 % ankietowanych (51 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 40 % (36 osób) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 3% ( 3osoby) wyraziło opinię „ i tak i nie”. Nikt nie wyraził negatywnej 
opinii. Wyniki ankiety wskazuja na dobry kontakt wychowawców z Rodzicami – 97% ankietowanych. 
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20 % ankietowanych (18 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 53 % (48 osób) udzieliło 
odpowiedzi „raczej tak”, 9% ( 8 osób) wyraziło opinię „ i tak i nie”, 6% (5 osób) uważa, że nie ma 
wpływu na pracę szkoły, 12% (11 osób) nie ma zdania. Wyniki ankiety wskazują, żę 73% Rodziców 
uważa, że ma wpływ na pracę szkoły , jednak 27% nie potrafi wskazać swego wpływu co sugeruje, że 
istnieje potrzeba działań włączających rodziców w pracę szkoły. 
 
Komentarz Rodziców zawarte w ankiecie ( w odpowiedzi na pytanie pomocnicze  ) -„Jeśli uważacie go 
Państwo za niewystarczający, to na czym powinno polegać jego zwiększenie? : 
 
-    Należy uważniej analizować zgłaszane zastrzeżenia rodziców. 
-    Rodzice sami mało angażują się w życie szkoły. Jakakolwiek składka, czy inicjatywa  spotyka się z   
oporem ze strony rodziców. Rodzice wymagają wiele nie dając nic od siebie. 
-   Nauczyciele nie powinni mieć „ulubionych” uczniów – to zniechęca. 
 
Pyt. 11 Prosimy wskazać najsłabsze Państwa zdaniem ogniwa w pracy naszej szkoły (zakreśl 
wybrane).  
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Inne : brak opieki stomatologicznej( 1 osoba)  brak sali gimnastycznej i związana z tym niższa jakość 
zajęć wychowania fizycznego ( 3 osoby), język angielski jest trudny i niezrozumiały ( 1 osoba),za mało 
rozszerzenia wiadomości z j. polskiego(1 osoba),  ciasnota podczas apeli i uroczystości szkolnych ( 2 
osoby), brak świetlicy ( 3 osoby) 
 
Wyniki ankiety wskazują, że najsłabszym- wskazanym ogniwem pracy szkoły jest opieka zdrowotna 
nad uczniem, w następnej kolejności dyscyplina. Wskazano również stołówkę szkolną – w sensie braku 
zamkniętego pomieszczenia. 
 
Pyt. 12  Co Państwo szczególnie sobie cenią w naszej szkole? 
 
Pytanie miało charakter otwarty. Rodzice udzielili następujących odpowiedzi : 
  

− Zaangażowanie i wysiłek dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły. 
− Bogata oferta zajęć dodatkowych. 

Dobre podejście wychowawców do uczniów- moje dziecko chętnie chodzi do szkoły. 
− Różne inicjatywy z zakresu zajęć dodatkowych (basen, kółka). Widać starania dyrekcji o 

pozyskanie środków na ten cel. 
− Dzieci są dobrze przygotowane do nauki w gimnazjum. 
− Zaangażowanie dyrekcji w prace na rzecz szkoły i dbanie o dobry wizerunek szkoły. 
− Otwartość osób pracujących w szkole. 
− Porozumienie nauczyciel – rodzic. 
− Brak anonimowości, mała kameralna szkoła. 
− Bezpieczeństwo dzieci. 
− Bardzo dobra kadra nauczycielska. 
− Dobra organizacja. 
− Łatwy kontakt z dyrekcja i nauczycielami. 
− Przyjazna i życzliwa atmosfera. 
− Otwartość. 
− Placówka nastawiona na ucznia, znane sa problemy ucznia, zawsze można liczyc na pomoc. 
− Szkoła mała, przytulna, bardzo dobra kadra. 
− Troska o dzieci, chęć do rozwijania szkoły jako skupiska ludzi. 
− Boisko, dobre wyposażenie szkoły. 
− Wysoki poziom nauczania. 
− Dziecko z ochota chodzi do szkoły- to cenne. 
− Pomoc przedszkolakom przy obiedzie – przez panie pracujące w stołówce. 
− Bardzo dobre podejście do ucznia, zachęcanie do rozwijania pasji i zainteresowań. 
− Organizacja zajęć, dobry plan lekcji. 
− Cenie sobie stołówkę szkolną. 
− Dobre i przyjacielskie relacje uczniów z nauczycielami. 

 
Kilka stwierdzeń się powtarzało. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi w zakresie tego co Rodzice 
cenią sobie w szkole dotyczyły zaangażowania i pracy kadry nauczycielskiej, dobrego podejścia do 
ucznia, otwartych i przyjacielskich relacji z nauczycielami i pracownikami szkoły. Wielokrotnie 
podkreślano, ze szkoła jest przyjazna, kameralna i bezpieczna, oraz nastawiona na ucznia. Wielokrotnie 
wspominano, że Rodzice cenią ofertę zajęć dodatkowych i różnorodność tych zajęć. Kilkakrotnie 
wskazano wysoki poziom nauczania jako cos co cenią sobie Rodzice. 
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Pyt. 13  Co według Państwa wymagałoby zmiany w naszej szkole, proszę podać ewentualne 
praktyczne rozwiązania. 
 
Pytanie miało charakter otwarty. Rodzice udzielili następujących odpowiedzi : 
 

− Budowa hali sportowej – to konieczność. Brak sali to ciasnota w szkole. Obecny strych można by 
było przeznaczyć na sale. 
Wprowadzić dziennik elektroniczny. 

− Zrezygnować ze sprzedaży mleka smakowego. Mleko smakowe nie jest zdrowe. 
− Należałoby rozdzielić szatnię dla młodszych i starszych uczniów. 
− Więcej zdrowych przekąsek dla dzieci uczęszczających na obiady. 
− Usprawnić opiekę zdrowotną. 
− Zatrudnienie trenera piłki nożnej , nawet wynagradzanego z pieniędzy rodziców. 
− Więcej zajęć dodatkowych typu : karate, taniec, piłka ręczna. 
− Zbyt liczne klasy – to trzeba zmienić. 
− Zaprosić Pana wójta na akademię by zobaczył w jakich warunkach pracują nauczyciele i 

występują uczniowie. Ciasnota jest koszmarna! Wójt musi zrozumieć , że przybywa mieszkańców 
i dzieci. 

− Konieczne zmiany systemu opieki zdrowotnej. 
− Książki klas młodszych nie są zrozumiałe i uczą mało konkretnych rzeczy. 
− Nie zmieniałabym niczego! 
− Zwiększyć ofertę zajęć dla dzieci mniej zdolnych. 
− Zwiększenie uwagi dla dzieci słabiej uczących się. Uważam, że wyprowadzenie słabszego ucznia 

jest większym powodem do dumy i zadowolenia osobistego nauczyciela. 
− Poprawić przepływ informacji pomiędzy wychowawcami a rodzicami. Notować w dzienniczkach 

a nie rozdawać kartki. 
− Organizować „zielone szkoły”. 
− Za mało jest organizowanych konkursów międzyszkolnych – sportowych. 
− Stołówka szkolna powinna być zamkniętym pomieszczeniem. 
− Konieczna jest świetlica szkolna , funkcjonująca dłużej. 
− Zmniejszyć wagę plecaków uczniów. 
− Wynajmować szkołę na odpłatne zajęcia lekcyjne. 
− Nie mam żadnych zastrzeżeń. 

 
Wiele sugestii się powtarzało. Niemal wszyscy Rodzice zwracają uwagę na konieczność rozbudowy 
szkoły. Brak Sali sportowej , mała szatnia i stołówka na korytarzu, ciasnota w szkole – na te problemy 
wskazywali niemal wszyscy rodzice. Wielokrotnie podnoszono kwestię za małej szatni. Kilkakrotnie 
zwracano uwagę na konieczność organizowania zawodów i rozgrywek międzyszkolnych.  
 
 

WNIOSKI OGÓLNE 
 

Wyniki ankiety pozwalają stwierdzić, że  Rodzice wysoko cenią pracę szkoły. 99%  respondentów jest 
zadowolonych, ze ich dziecko chodzi do tej szkoły. 97% przyznaje, ze ich dziecko chętnie chodzi do 
szkoły. Wielu uznało to za wyjątkowo cenne (pytanie otwarte).  
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Rodzice w znakomitej większości znają zasady oceniania obowiązujące w szkole (83%), oraz nie mają 
trudności z zapoznaniem się z nimi. Rodzice uważają, że szkołę charakteryzuje wysoki poziom 
nauczania ( 72 %) , oraz, że szkoła wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie wychowania (94%) i 
opieki nad uczniem (93%).  
Rodzice cenią sobie dobry kontakt z wychowawcą (97%). 
73% Rodziców uważa, że ma wpływ  na pracę szkoły i jest on wystarczający, jednak pozostali (27%) 
nie podzielają tego zdania. Należałoby wprowadzić w życie szkoły rozwiązania organizacyjne 
aktywizujące rodziców do pracy na rzecz szkoły – działania zwiększające ich udział. 
 
Rodzice wskazali słabe i mocne strony szkoły. Do mocnych stron szkoły, za które cenią szkołę należy 
między innymi : kadra, dobra organizacja, oferta edukacyjna, wyniki nauczania, dobre relacje 
nauczyciele- rodzice.  
Do słabych stron szkoły (wymagających zmiany) ankietowani zaliczyli : brak sali gimnastycznej, 
ciasnota uniemożliwiająca sprawna organizację imprez i uroczystości szkolnych, ciasna i 
niefunkcjonalna szatnia, zbyt liczne klasy I-III. 
 
Bardzo dużą liczba ankietowanych wskazała najsłabsze ogniwo pracy szkoły jakim jest opieka 
zdrowotna nad uczniami. Rodzice wskazują pilna potrzebę zatrudnienia pielęgniarki szkolnej, która 
podjęłaby zadania w zakresie higieny zdrowotnej (profilaktyka) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


