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ANKIETA  

o jakości usług świadczonych w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli  

w roku szkolnym 2022/2023 

termin badania: PAŹDZIERNIK 2022 

 

Drodzy Rodzice!! 

     Dziękujemy i bardzo się cieszymy ,  że obdarzyliście nas  Państwo zaufaniem i Wasze  dziecko  

uczęszcza do naszego żłobka. Bardzo chcemy i staramy się aby pobyt Państwa pociechy w naszej placówce 

był czasem bezpiecznym, radosnym oraz  rozwijającymi i inspirującym. Przedstawiamy więc Państwu 

ankietę, której celem jest zbadanie Państwa opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług. Jest to 

pierwsze badanie, które proponujemy w tym roku szkolnym,  pozyskane w jego wyniku informacje posłużą 

ewaluacji działań w przedmiotowym zakresie. Kolejną ankietę pozwolimy sobie Państwu zaproponować  

na zakończenie roku szkolnego 2022/2023.  

 Badanie jest anonimowe – prosimy o niepodpisywanie ankiet  

 Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć kółeczkiem 
 

Pytanie 1: 
Czy Państwa zdaniem żłobek zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę pod względem bezpieczeństwa ? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

Pytanie 2: 
Czy Państwa zdaniem żłobek zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę pod względem opiekuńczym, 
wychowawczym i edukacyjnym ? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

Pytanie 3: 
Czy dziecko traktowane jest w żłobku indywidualnie? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

Pytanie 4: 
Czy doceniane są w żłobku sukcesy dziecka? 

a) tak 
b) nie 
c) czasami 
d) nie mam zdania 

Pytanie 5: 
Czy według Państwa działania wychowawcze w żłobku są adekwatne do potrzeb dziecka? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zadania 

Pytanie 6: 
Czy zdaniem Państwa stosowane w żłobku metody i formy pracy dostosowywane są do możliwości 
rozwojowych dziecka? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

Pytanie 7: 
Czy dziecko chętnie przychodzi do żłobka? 

a) tak 
b) nie 
c) różnie 

Pytanie 8: 
Czy są Państwo zadowoleni z funkcjonowania żłobka pod względem organizacyjnym? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 
Prosimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 9: 
Czy są Państwo zadowoleni z dostosowania budynku oraz sal do potrzeb dzieci, z wyposażenia, wyglądu  
i dekoracji? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 
Prosimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź: ……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pytanie 10: 
Jakie Państwo widzą zalety uczęszczania dziecka do żłobka (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej 
odpowiedzi) 

 wszechstronny rozwój; 

 kontakty z rówieśnikami; 

 funkcjonowanie w grupie; 

 odpowiednie odżywianie; 

 nauka samodzielności; 

 ustalony rytm dnia; 

 inne (jakie?) : ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

Pytanie 11: 
W jaki sposób rodzice powinni uczestniczyć w życiu żłobka? (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej 
odpowiedzi) 

 pomoc w organizacji uroczystości; 

 współpraca merytoryczna – dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami 

 udział w akcjach prowadzonych przez żłobek, które integrują społeczność lokalną (pikniki, 
konkursy, akcje społeczne i charytatywne itp…) 

 przedstawienia z udziałem rodziców. 

 udział w szkoleniach, warsztatach, prelekcjach organizowanych przez żłobek. 

 inne (jakie?): ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 12: 
W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z naszego żłobka?: 

a) bardzo zadowoleni 
b) raczej zadowoleni 
c) raczej niezadowoleni 
d) zdecydowanie niezadowoleni 
Prosimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź: …………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pytanie 13: 
Jak często udzielane są Państwu informacje dotyczące funkcjonowania i postępów dziecka w żłobku? 

a) zawsze na indywidualną prośbę 
b) codziennie 
c) kilka razy w tygodniu 
d) raz w tygodniu 
e) kilka razy w miesiącu 
f) raz w miesiącu 

Pytanie 14: 
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Czy zadowala Państwa częstotliwość przekazywania informacji na temat dziecka? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania. 

 
Pytanie 15. 
Czy zadowala Państwa sposób przekazywania informacji na temat dziecka? 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 
d) różnie 

 
Pytanie 16. 
Która forma kontaktu dostarcza Państwu najpełniejszej wiedzy o funkcjonowaniu dziecka w żłobku? 
(możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi) 

a) zebrania z rodzicami 
b) informacje przekazywane przez opiekunów/konsultacje indywidualne 
c) informacje przekazywane przez specjalistów zatrudnionych w żłobku 
d) kontakt telefoniczny 
e) prezentacja prac dziecka 
f) fotorelacje na facebook 
g) inne (proszę podać jakie?): …………………………………………………………………………………………. 

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

Pytanie 17. 
Jak oceniają Państwo swoje kontakty z opiekunami? 

a) bardzo dobre 
b) dobre 
c) złe 
d) bardzo złe 
e) nie umiem określić 
f) to zależy od opiekuna 

 
Pytanie 18. 
Czy zechcielibyście Państwo zaangażować się we współpracę ze żłobkiem wykorzystując swoje 
zainteresowania, umiejętności, zawód itp.? 

a) tak 
b) nie 
c) moje ograniczone możliwości czasowe nie pozwalają mi na zaangażowanie się w życie placówki 

 
Pytanie 19. 
Jeśli tak, to w jaki sposób mogliby Państwo zaangażować się we współpracę ze żłobkiem? 

a) czytanie książek 
b) prezentacja swojego zawodu 
c) zajęcia plastyczne, sportowe, rytmiczno – muzyczne, organizacja imprez 
d) zabawy  
e) inscenizacje i przedstawienia z własnym udziałem  
f) wykonywanie dekoracji 
g) inne (proszę podać jakie?):………………………………………………………………………………………… 

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

Pytanie 20. 
W jakim stopniu mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony żłobka w sytuacji zaobserwowania trudności 
związanych z dzieckiem i po zgłoszeniu ich? 

a) w dużym stopniu 
b) w małym stopniu 
c) nie można liczyć na pomoc 
Prosimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź…………………………………………………………..:………………. 
……………………………………………………………………................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
Pytanie 21. 
Jakie są Państwa zdaniem największe atuty żłobka?: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pytanie 22. 
Jakie są Państwa oczekiwania wobec naszego żłobka?: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Dziękujemy !   

  

 


