
Podsumowanie ankiety dla rodziców dotyczących bezpieczeństwa 

dzieci w przedszkolu  

Ankieta dla rodziców dotycząca bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. 
Ankieta jest anonimowa. Ankieta dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu. 

Uzyskane informacje pozwolą na ocenę poczucia bezpieczeństwa dzieci oraz warunków 

bezpieczeństwa w naszym przedszkolu. Prosimy o zakreślenie wybranej przez Państwa 

odpowiedzi. 

Jak ocenia Pani / Pan stan bezpieczeństwa swojego dziecka w naszym przedszkolu ? 
1. przedszkole jest bezpieczne dla naszego dziecka,  
2. dziecko nie zawsze czuje się w przedszkolu bezpieczne,  
3. przedszkole nie jest bezpiecznym miejscem  dla naszego dziecka. 

 

 
 
Czy Pani / Pana dziecko sygnalizuje w domu, że doświadczyło lub było świadkiem 
przemocowego zachowania ze strony pracowników na terenie przedszkola? 

1. często,  
2. rzadko,  
3. nie.  

 

Jak ocenia Pani / Pan stan bezpieczeństwa swojego dziecka 
w naszym przedszkolu ?

przedszkole jest bezpieczne dla naszego dziecka

dziecko nie zawsze czuje się w przedszkolu bezpieczne

przedszkole nie jest bezpiecznym miejscem  dla naszego dziecka



 
 
 
 
 
 
O jakich sytuacjach przemocy, agresji stosowanych przeciwko niemu mówi  dziecko 
w domu – proszę wskazać przykłady: 
 
ODPOWIEDZI NA ARKUSZACH ANKIET: 

a. Brak odpowiedzi na pytanie – 29 ankiet 

b. Dziecko nie zgłasza  żadnych sytuacji o których mowa powyżej - 1 odp. 

c. Nie ma takich - 1 odp. 

d. Nie mówi - 1 odp. 

e. Nie mogło pić za dużo wody, bo za dużo dzieci robią siku - 1 odp. 

f. Zakazy korzystania z toalety w czasie posiłków ! Karanie dzieci, 

zbywanie dzieci, niechęć do pomocy w czynnościach toaletowych,  

wymuszanie zachowań i nakazywanie - 1 odp.  

g. Płaczące dzieci są zamykane w łazience – do momentu aż się uspokoją.  

- 2 odp.  

h. Szarpanie, krzyki na dzieci - 1 odp. 

i. Gdy dziecko rozmawia podczas posiłku to je na stojąco. - 1 odp. 

 

      1. nie wiem. - 0 odp. 

 

Opieka w przedszkolu sprawowana przez nauczyciela jest zdaniem Państwa? 

      1. bardzo dobrze  

      2. dobrze 

      3. czasami źle  

      4. źle. 

Czy Pani / Pana dziecko sygnalizuje w domu, że 
doświadczyło lub było świadkiem przemocowego 

zachowania ze strony pracowników na terenie przedszkola?

często rzadko nie



Jeden rodzic zaznaczył „dobrze” i „czasami źle”. 

 

 

Państwa dziecko uczęszcza do przedszkola: 

      1. chętnie,  

      2. czasami niechętnie,  

      3. niechętnie.  

 

Co Państwo zmieniliby w funkcjonowaniu przedszkola, by jeszcze poprawić 

bezpieczeństwo? 

 
 
 

Opieka w przedszkolu sprawowana przez nauczyciela jest 
zdaniem Państwa?

bardzo dobrze dobrze czasami źle źle

Państwa dziecko uczęszcza do przedszkola:

chętnie czasami niechętnie niechętnie



ODPOWIEDZI NA ARKUSZACH ANKIET: 
 

a. Brak odpowiedzi na pytanie  - 25 ankiet 

b. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w przedszkolu, nie mam nic do zarzucenia  

- 1 odp. 

c. Chciałbym aby bardziej przyglądać się dzieciom zwłaszcza na placu zabaw  

i informować rodziców o tym, ze dziecko uderzyło się, czy spadło. Czasem 

dzieci sygnalizują to a nie jest nam to rodzicom przekazywane - 1 odp. 

d. Większa komunikacja z rodzicami - 1 odp. 

e. Nie mam żadnych uwag - 1 odp. 

f. Nic - 3 odp. 

g. Życzliwość personelu, nie stosowanie kar wobec dzieci, pomoc w nauce 

samodzielności a nie wymuszanie jej, opieka nad dziećmi a nie pogaduchy z 

koleżankami z pracy - 1 odp. 

h. Podejście nauczyciela do dzieci szczególnie tych wrażliwych - 1 odp. 

i. Bardzo dobre przedszkole! - 1 odp. 

j. Dziecko powinno być odbierane przez pomoc nauczyciela z grupy do której 

uczęszcza – zwłaszcza w najmłodszych grupach, ponieważ są bardzo do tych 

pań przyzwyczajone, osoba obca powoduje stres. W zajęciach z gimnastyki 

powinien uczestniczyć ktoś z opiekunów z grupy – dziecko w najmłodszej 

grupie boi się pana od gimnastyki - 1 odp. 

k. Trochę więcej sympatii dla dzieci - 1 odp. 

l. Częste kontrole w grupach, przeszkolenie personelu. Kategoryczny zakaz 

zamykania dzieci gdziekolwiek. - 1 odp. 

 

DOPISKI W TYLE ANKIET: 

Przedszkole funkcjonuje bardzo dobrze. Dzieci są pod najlepszą opieką, nakarmione i 

świetnie przygotowane do dalszej edukacji. Anie nauczycielki  

i wszyscy pracownicy przedszkola są osobami godnymi zaufania. 

Doceniam pracę Pań ich zaangażowanie i dobre serce okazywane dzieciom każdego 

dnia. 

Rolą rodziców jest uczenie dzieci szacunku do innych, a przede wszystkim  

do nauczycieli i wychowawców.  I tu kłania się nauka przez przykład. 


