
Szanowni Państwo!  

Prosimy o wypełnienie ankiety składającej się z trzech części. Pierwsza dotyczy partnerstwa rodziców 

i przedszkola, druga kształcenia na odległość, trzecia część skierowana jest do dzieci. Ankiety prosimy 

wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy w przedszkolu lub do skrzynki w holu placówki. 

Z góry dziękujemy! 

Część I (pytania otwarte) – Rodzice są partnerami przedszkola 

1. W jaki sposób przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Proszę podać przykłady zgłaszanych przez Państwa opinii o pracy przedszkola: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Proszę podać przykłady wykorzystania Państwa opinii do modyfikacji pracy przedszkola: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. W jakich działaniach organizowanych przez przedszkole Państwo uczestniczyli? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jaki mieli Państwo wpływ na organizowanie powyższych działań? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

CZĘŚĆ II (PYTANIA ZAMKNIĘTE) -  organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

1. Przesyłane dzieciom przez nauczycieli zadania do pracy: 

a) zawsze są jasne i zawierają proste instrukcje, jak je wykonać 



b) czasami nie są jasne i proste do wykonania dla dziecka 

c) zawsze są skomplikowane i trudne dla dziecka  

 

2. Ilość codziennego materiału. Zadań przesyłanych dzieciom do samodzielnej pracy jest: 

a) za dużo, zajmują dziecku bardzo dużo czasu 

b) ani dużo, ani mało, dziecko radzi sobie 

c) za mało, dziecko nie chce ich wykonywać, ma dużo czasu wolnego 

 

3. Udział w zajęciach i konsultacjach online: 

a) nie jest problemem, mamy odpowiedni sprzęt w domu 

b) jest utrudniony, nie zawsze możemy korzystać z potrzebnego sprzętu 

c) jest niemożliwy, nie mamy odpowiedniego sprzętu w domu 

 

4. Dostosowanie trudności zadań do możliwości rozwojowych dzieci. Proponowane przez 

nauczycielki zabawy przesyłane dzieciom są: 

a) dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci 

b) czasami są za trudne i muszę pomagać dziecku  

c) zawsze są za trudne, dlatego dziecko nie chce ich wykonać 

 

5. Wiem, w jaki sposób mogę (proszę podkreślić właściwe): 

a) skontaktować się z nauczycielami: tak/nie  

b) uzyskać pomoc psychologa/pedagoga: tak/nie  

c) uzyskać instrukcje/materiały potrzebne do realizacji zajęć dla mojego dziecka: tak/nie 

 

6. Jeśli chce Pani/Pan podzielić się swoją opinią na temat organizacji i przebiegu kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, proszę wpisać poniżej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



CZĘŚĆ III - Ankieta kierowana jest do dzieci  

Z Państwa pomocą chcielibyśmy dowiedzieć się od dzieci, czy podobają się im zabawy przesyłane 

przez nauczycielki Przedszkola. Przeczytajcie Państwo dzieciom pytania i zapiszcie ich odpowiedzi.  

 

1. Zadania przysyłane przez Panie są:  

a) łatwe i zawsze wiem, co mam zrobić 

b) mam problemy ze zrozumieniem tego, co i jak mam zrobić 

c) nie potrafię sobie sam/sama poradzić i mama/tata/opiekun musi mi pomóc 

 

2. Panie przysyłają: 

a) za dużo propozycji zabaw i zajmuje mi to sporo czasu 

b) ani dużo, ani mało, radzę sobie 

c) za mało jest zabaw i mam za dużo wolnego czasu 

 

3. Z przesłanych przez Panie zabaw najbardziej podobała mi się: (opowiedz mamie/ tacie/ 

opiekunowi, aby mogła/mógł to zapisać)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. W czasie kształcenia na odległość Panie: 

a) zawsze mnie chwalą za wykonane zdanie 

b) czasami mnie chwalą za wykonane zadania 

c) nigdy Panie mnie nie chwaliły za wykonanie zadań 

 

 

 

  

  

  

  



 


