
Podsumowanie wyników ankiety 

W styczniu została przeprowadzona anonimowa ankieta online dla 

rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. W ten sposób 

chcieliśmy uzyskać informacje, jakie są potrzeby dzieci oraz na ile 

proponowane oferty odpowiadają tym potrzebom. W ankiecie wzięły 

udział 33 osoby. Z odpowiedzi wynika, iż dzieci uczęszczają do 

świetlicy od tego roku szkolnego, rok, dwa i trzy lata. Najwięcej 

ankietowanych wskazuje, iż dzieci przebywają w świetlicy szkolnej od 

3 do 4 godzin dziennie. 97 procent ankietowanych wypowiada się 

pozytywnie na temat pobytu w świetlicy. Wszyscy ankietowani 

stwierdzili zgodnie, iż dzieci chętnie uczęszczają do świetlicy, a także 

czują się bezpiecznie podczas spędzania czasu wolnego w  świetlicy- 

co jest istotne i bardzo nas cieszy. Prawie wszyscy, bo aż 93,9 % 

ankietowanych twierdzi, ze dziecko zawsze może liczyć na pomoc 

wychowawcy świetlicy. W kwestii potrzeby odrabiania zadań 

domowych zdania są podzielone – 33,3 % twierdzi, iż jest potrzebne, 

27,3 % chce, aby dzieci odrabiały zadania domowe w domu, 27,3% 

uznały , że dziecko może ale nie musi odrabiać prac domowych w 

szkole, a 12,1 % stwierdziło,  że jest to niezbędne.  Rodzicie 

najbardziej cenią prowadzenie zajęć w następującej formie –n 

najwięcej bo 81,8 % wskazało zabawy na powietrzu, 69,7% wskazało 

zajęcia muzyczno- ruchowe, tyle samo, bo 69,7% wskazało zajęcia 

plastyczne, kolejno 57,6 % zabawy dydaktyczne, a 45,5% zabawy 



ruchowe w sali, 33,3% - zajęcia czytelnicze, 30,3 % zajęcia 

relaksacyjne i na końcu 15,2% oglądanie filmów i bajek. Za 

najważniejsze zadania nauczyciela świetlicy ankietowani podali 

kolejno: 

- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie (69,7%) 

- Organizowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu 

(69,7%) 

-  Stwarzanie dzieciom możliwości odniesienia sukcesu poprzez 

przygotowanie do udziału w konkursach (66,7%) 

- Kształcenie u dzieci pozytywnych sposobów radzenia sobie z 

emocjami (66,7%) 

-  Poszerzanie wiadomości i umiejętności nabywanych przez dzieci w 

czasie zajęć (48,5%) 

- Kształtowanie czynności, z którymi dzieci mają problemy np. 

czytanie, pisanie, liczenie itp. (39,4%) 

- Przekazywanie wiadomości wychodzących poza program nauczania 

(36,4%) 

- Ćwiczenie i poszerzanie samodzielności dziecka - wdrażanie do 

przestrzegania zasad higieny (24,2%) 



Ogólna ocena pracy świetlicy wypadła bardzo dobrze, bo aż 66,7 % 

ankietowanych oceniło na 6 , 30,3% ankietowanych udzieliło oceny:5, 

a 3% oceniło na 3 w skali od 0 do 6. 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie anonimowych ankiet. 

Wychowawcy Świetlicy. 


