ANKIETA

DLA RODZICÓW – „WSPÓŁPRACA MIĘDZY RODZICAMI A
PRZEDSZKOLEM” CZERWIEC 2020r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety (anonimowej).
Ma ona na celu zgromadzenie informacji na temat Pana/Pani stanowiska odnośnie
współpracy między Rodzicami, a Przedszkolem.
Na podstawie wniosków z ankiet będziemy mogli dowiedzieć się, jak postrzega Pani/Pan tą
współpracę.

1. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola?
a/ tak

b/ nie

dlaczego
………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................
2. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z przedszkola, do którego uczęszcza Pani/Pana dziecko?
a/ tak

b/ nie

c/ trudno powiedzieć

dlaczego
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
a/ tak

b/ nie

c/ trudno powiedzieć

4. Jak częste są Pani/Pana kontakty z przedszkolem?
a.
b.
c.
d.

codziennie
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu

5. Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy
przedszkola? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

zebrania z rodzicami
rozmowy indywidualne
informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń
prezentacja prac plastycznych
zajęcia otwarte
imprezy i uroczystości
występy dzieci

6. W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z przedszkolem? (można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź)
a. udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych
b. prace fizyczne na rzecz przedszkola
c. udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
d. udzielanie przedszkolu pomocy materialnej
e. współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami
f. udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną
g. przedstawienia z udziałem rodziców
h. udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole
i. udział w konsultacjach
inne .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Czy ma Pani/Pan poczucie, że ma Pani/Pan wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu?
a/ tak

b/ nie

c/ trudno powiedzieć

Dlaczego Pani/Pan tak uważa?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Jak układają się Pani/Pana kontakty z wychowawcami dziecka?
b/ źle

a/ dobrze

c/ trudno powiedzieć

9. Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów
dotyczących dziecka?
a/ tak

c/ trudno powiedzieć

b/ nie

10. Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie placówki
(np. spotkania z logopedą, psychologiem, pedagogiem)?
a/ tak

b/ nie

Jeżeli tak, to proszę podać formę tych kontaktów:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. Jak ocenia Pani/Pan swój stopień współpracy z przedszkolem?
a.
b.
c.
d.

bardzo dobrze
dobrze
wystarczająco
źle

12. Jak ocenia Pani/Pan obieg informacji między przedszkolem a rodzicami?
a/ bardzo dobry

b/dobry

c/zły

13. Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. od nauczycieli
b. z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń
c. ze strony internetowej
d. od dziecka
inne.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
14. Jakie są według Pani/Pana mocne strony przedszkola?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
15. Jakie są według Pani/Pana słabe strony przedszkola?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
16. Jakie są Pani/Pana uwagi i propozycje na przyszłość odnośnie współpracy rodziców
z przedszkolem?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

