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ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

 
 

(Zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla 

rodziców) 

 

Szanowni Państwo! 

Wychowanie dziecka jest zadaniem bardzo ważnym zarówno dla Rodziców, jak i dla nauczycieli, 

wychowawców oraz pedagogów. Szkoła jako placówka oświatowa, spełniając swoje podstawowe 

zadania związane z procesem wychowania i nauczania, stara się wyjść naprzeciw środowisku 

rodzinnemu ucznia poprzez stałą współpracę z Rodzicami. W związku z tym jako wychowawca klasy 

pragnę poznać Państwa oczekiwania co do rodzaju współpracy, podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć, organizowania wsparcia. Celowi temu ma posłużyć niniejsza anonimowa ankieta. 

Bardzo proszę o udzielenie w niej szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na sformułowane pytania. 

Zapraszam do współpracy. 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem Nasza Szkoła spełnia Państwa oczekiwania co do realizacji 

zadań wychowawczych i edukacyjnych? 

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

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

2. Co Pani/Pan uważa za mocną stronę w funkcjonowaniu Naszej Szkoły, a co 

wymagałoby udoskonalenia? 

 

Mocne strony Słabe strony 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

3. Jakie zagadnienia związane z profilaktyką Pana/Pani zdaniem wymagają rozszerzenia  

i wzbogacenia w Naszej Szkole? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem. 

a) agresja 

b) uzależnienia (papierosy, alkohol, narkotyki) 

c) wagarowanie 

d) stres 

4. Czy wzięliby Państwo udział w zajęciach z profilaktyki organizowanych przez szkołę? 

Jeśli tak, to w jakich? 

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

...................................................................................................................................................... 
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5. Jaka forma najbardziej odpowiadałaby Państwu? Proszę zaznaczyć właściwą 

odpowiedź krzyżykiem: 

a) jednorazowa pogadanka na określony temat (w trakcie wywiadówki) 

b) warsztaty dla rodziców (zajęcia grupowe, np. 2-3 dniowe w godzinach popołudniowych lub 

w weekendy, oparte na części teoretycznej 

i praktycznym ćwiczeniu zachowań w różnych trudnych sytuacjach) 

c) cykliczne spotkania, jeden raz w miesiącu (wymiana informacji między wychowawcą  

i rodzicami): 

 co zostało zrobione 

 co należy zrobić w najbliższym czasie 

6. Jakie obszary własnego rozwoju jako Rodzice chcieliby Państwo poszerzać. Proszę 

zaznaczyć właściwe: 

a) umiejętność komunikowania się 

b) ćwiczenie asertywnych zachowań  

c) praca nad własnymi emocjami 

 

Proszę podać inne propozycje lub pomysły, jakie nasunęły się Państwu w trakcie wypełniania 

niniejszej ankiety: 

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

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

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

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

 

 

 

Serdecznie dziękuję za udzielenie wypowiedzi  

– wychowawca klasy/pedagog szkolny 

 


