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ANKIETA	KONCOWA	DLA	RODZICOW	DZIECI	
UCZESTNICZĄCYCH	W	PROJEKCIE	

Anonimowa ankieta dla rodziców uczestniczących w projekcie Kluby dziecięcego. Rodziców uprasza się o zaznaczanie 

odpowiedzi na pytania za pomocą X w odpowiednich ich zdaniem miejscach lub zakreślić prawidłową odpowiedź. 

……………………………… 

Data 

1. Wygląd i wyposażenie pomieszczeń w trakcie trwania projektu 

 TAK NIE 

1.Czy uważają Państwo że wygląd pomieszczeń w trakcie trwania projektu był 

odpowiedni? 

  

2.Czy uważają Państwo że wyposażenie pomieszczeń było w trakcie trwania 

projektu odpowiednie? 

  

3.Czy uważają Państwo że pomieszczenia przeznaczone dla funkcjonowania projektu 

funkcjonowały odpowiednio? 

  

 

2. Ocena rozwoju dziecka pod wpływem projektu 
 TAK NIE 

1.Czy uważają Państwo że dzięki klubowi dziecięcemu państwa dziecko rozwinęło 

się fizycznie? 

  

2.Czy uważają Państwo że dzięki klubowi dziecięcemu państwa dziecko rozwinęło 

się ruchowo? 

  

3. Czy uważają Państwo że dzięki klubowi dziecięcemu państwa dziecko rozwinęło 

się w zakresie psychicznym? 

  

4. Czy uważają Państwo że dzięki klubowi dziecięcemu państwa dziecko rozwinęło 

się w zakresie mowy? 

  

5. Czy uważają Państwo że dzięki klubowi dziecięcemu państwa dziecko ogólnie się 

rozwinęło? 
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3. Ocena przebiegu projektu 
 

 TAK NIE 

1.Czy uważają Państwo że projekt był potrzebny?   

2.Czy są Państwo zadowoleni z przebiegu projektu?   

3.Czy wzięliby Państwo ponownie udział w projekcie jeśli byłoby to możliwe?   

4. Czy wzięliby Państwo udział w innym projekcie realizowanym przez naszą firmę?   

5. Czy projekt wpłynął na Państwa rozwój zawodowy?   

6. Czy uważają Państwo że dzięki udziałowi w projekcie mieliście państwo szansę na 

rozwój? 

  

 

4. Ocena pracowników projektu 

 TAK NIE 

1.Czy uważają Państwo że mieli Państwo dobry kontakt z pracownikami projektu w 

trakcie trwania projektu? 

  

2.Czy uważają Państwo że Pracownicy projektu wywiązywali się ze swoich zadań?   

3.Czy pracownicy projektu spełnili państwa początkowe oczekiwania?   

 

1-nieodpowiedni   2-odpowiedni    3–średni   4-dobry   5-bardzo dobry    

 1 2 3 4 5 

4.Jak oceniają państwo pracę opiekunek w klubie?      

5.Jak oceniają państwo pracę personelu projektu?      

6. Jak oceniają państwo opiekę nad dzieckiem      

7.Jak oceniają państwo pracę włożoną w rozwój państwa 

dziecka? 

     

8.Jak oceniają państwo pracę nauczyciela języka 

angielskiego? 

     

 


