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	POCZĄTKOWA	ANKIETA	DLA	RODZICO� W	
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. Przygotowanie i wygląd pomieszczeń i budynku. 
 

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

 1 2 3 4 5 

1.Jak oceniają Państwo ogólny wygląd  budynku?      

2.Jak oceniają Państwo wygląd sali?       

3.Jak oceniają Państwo wygląd szatni?      

4.Jak oceniają Państwo wyposażenie sali?      

5.Jak oceniają Państwo wyposażenie szatni?      

 

2. Ocena rozwoju dziecka przed projektem. 
 

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

 1 2 3 4 5 

1.W jakim stopniu oceniają Państwo ogólny rozwój 
fizyczny swojego dziecka? 

     

2.W jakim stopniu oceniają Państwo rozwój ruchowy 
dziecka? 

     

3. .Jak oceniają Państwo rozwój dziecka w zakresie 
mowy? 

     

4.Jak oceniają Państwo rozwój dziecka w zakresie 
mowy? 

     

5.Jak oceniają Państwo rozwój dziecka w zakresie 
ogólnego rozwoju? 
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3. Ocena projektu. 
 

1-nieodpowiedni/w żadnym  2-odpowieni /w prawie wcale   3–dobry/w duży   4-bardzo dobry/w bardzo duży    

 1 2 3 4 

1.Jak oceniają Państwo ogólny zamysł projektu?     

2.W jakim stopniu projekt wpłynie na Państwa życie?     

3.W jakim stopniu projekt wpłynie na Państwa rozwój 
zawodowy? 

    

4.W jak dużym stopniu projekt  jest Państwa 
pomocny? 

    

 

4. Oczekiwania względem pracowników i klubu. 
Można zakreślić nie więcej niż jedną odpowiedź. 

 

1.Czego przede wszystkim oczekują Państwo ze strony pracowników projektu? 

�  Zapewnienia dziecku troskliwej opieki. 

�  Przyjaznego nastawienia do dzieci.  

�  Wiedzy na temat radzenia sobie z dziećmi.  

�  Stosowania różnorakich metod wychowawczych 

�  Indywidualnego podejścia do dziecka. 

�   CZEGOŚ INNEGO (czego?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Jakiej formy współpracy miedzy klubem a rodzicami Państwo oczekują? 

�  Kontaktów telefonicznych. 

�  Kontaktu mailowego 

�  Zebrań z rodzicami/opiekunami 

�  INNEJ (jakiej?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


