
Drogi rodzicu 6-latka- jeśli zastanawiasz się 

czy posłać swoje dziecko do szkoły 

posłuchaj innych rodziców… 

 

Wyniki ankiety dla rodziców 

6 latki w SP nr 1w Brześciu Kujawskim po I semestrze roku 

szkolnego 2016/17: 

 

Na początku grudnia 2016 roku przeprowadzono badania 

ankietowe wśród rodziców uczniów klasy I, dotyczące przygotowania 

Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nauczycieli w niej uczących do 

przyjęcia uczniów 6-letnich. W badaniu wzięło udział 17 rodziców z 

klasy I a. 

 Rodzice odpowiadali na 10 pytań ankietowych o charakterze 

zamkniętym i 1 pytanie otwarte. Szczegółowe wyniki przedstawiamy 

poniżej. 

1. Przygotowanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych do pracy                 

z 6-latkami. 

• w stopniu bardzo dobrym- 100%-17 badanych 

2. Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami w klasie I. 

• 100% (17 badanych) – w stopniu bardzo dobrym 



3. Przygotowanie miejsca do zabawy i wypoczynku (część 

rekreacyjna, boisko, świetlica). 

• w stopniu bardzo dobrym-100%-17 badanych 

 

 

4. Sposób prowadzenia zajęć w klasie I. 

– sposób elastyczny- różny czas zajęć edukacyjnych, stosują różne 

innowacyjnej metody pracy z dziećmi- dostosowanie do potrzeb 

psychofizycznych uczniów-100%-17 badanych 

5. Zapewnienie dzieciom warunków bezpieczeństwa. 

• 100% (17) – szkoła zapewnia warunki bezpieczeństwa 

6. Komunikacja między nauczycielami, a  dziećmi w najmłodszych 

klasach: 

• jest bardzo dobra- 100%(17 badanych) 

7. Stopień zadowolenia dzieci ze szkoły. 

• 100% (17) – dzieci są zadowolone ze swojej szkoły 

8. Zagospodarowanie przestrzeni w klasie 6 latków. 

• 100%- ławki/stoliki ustawione są w grupy, półkole lub inny 

tradycyjny sposób, kącik do zabawy, szafki z szufladami czy innymi 

miejscami  dla każdego dziecka do przechowywania podręczników, 

zeszytów, efektów pracy dziecka, przyborów szkolnych 



9. Wymiana informacji między rodzicami, a wychowawcą. 

• nauczyciel często rozmawia z rodzicami przekazuje pozytywne                 

i negatywne informacje o dziecku- w potrzebie angażuje się                             

w problemy dziecka, chętnie udziela rad i wskazówek jak pomóc 

dziecku- 100%- 17 badanych 

 

10. Zadowolenie rodziców ze szkoły dziecka. 

• Jestem bardzo zadowolony- skala 5-100%-17 badanych 

Przeprowadzone badania w jasny sposób ukazały nasze  mocne 

strony w kontekście przygotowania szkoły na przyjęcie w jej mury 6-

latków. 

Do mocnych stron szkoły, aspektów dobrze ocenianych                            

przez rodziców zaliczyć można: 

 przygotowanie nauczycieli do pracy z najmłodszymi uczniami, 

 zapewnienie uczniom warunków bezpieczeństwa, 

 bardzo dobrą komunikację na linii nauczyciel – rodzice, 

 stały kontakt z wychowawcą i innymi nauczycielami uczącymi 

dzieci z klas I, 

 poziom zadowolenia rodziców i uczniów ze szkoły, 

 przygotowanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych do pracy               

z uczniem 6-letnim, 



 doskonałe zagospodarowanie przestrzeni w klasach (miejsca                         

do zabawy i zmiany aktywności dzieci w czasie zajęć, miejsca                                   

do przechowywania podręczników uczniów), 

 część rekreacyjna: stołówka, boisko, świetlica itp. przygotowana                    

w stopniu bardzo dobrym, 

 innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez nauczyciela.  

Warto zwrócić uwagę również na sugestie i uwagi zawarte przez 

rodziców naszych 6 latków w ostatnim otwartym pytaniu: 

- syn bardzo chętnie chodzi do szkoły 

- dziecko „uwielbia szkołę” 

- dziecko odkąd chodzi do szkoły stało się bardziej zorganizowane, 

samodzielne i ciekawe świata 

- pójście syna do szkoły jako 6-latek było krokiem milowym- z czego 

my jako rodzice jesteśmy bardzo dumni 

- posłanie dziecka w wieku 6 lat to był bardzo dobra decyzja- córka 

szybko odnalazła się w szkole, ma wspaniałego wychowawcę 

- córka jest bardzo zadowolona ze szkoły i swojej pani 

- posłanie mojego synka 6-letniego do szkoły było najlepszym 

pomysłem na jaki mogłam wpaść. Pani Wasierzyńska swoją 

pomysłowością oraz efektywną formą prowadzenia zajęć 

spowodowała, ze dziecko bardzo chętnie chodzi do szkoły  



- szkoła spełniała moje oczekiwania- kamień spadł mi z serca, że 

podjęłam mądrą decyzje 

- nie byłam pewna, czy dobrze robię wysyłając dziecko 6-letnie                         

do szkoły, teraz jestem zadowolona, ponieważ szkoła jest dostosowana 

do potrzeb dzieci, córka w szkole czuje się bezpiecznie i radośnie 

- pani na 5 z plusem- bardzo ciekawe ocenianie- rewelacyjne metody 

pracy brawo! 

- jestem zadowolona z  decyzji- dziecko jest zadowolone ze szkoły- 

program dla klasy I w obecnej formie bardzo innowacyjny, ciekawie 

prowadzony, przystępny i dostosowany do dziecka 

- jestem zadowolona z grupy oraz wychowawczyni Ia 

- zajęcia prowadzone są w bardzo interesujący  sposób- dzieci są 

motywowane i zachęcane do pracy, mają bardzo dużo pomocy 

dydaktycznych 

- zadowolenie z nauczyciela, z tego jakie ma podejście do dziecka 

- uważam, że podjęłam słuszną decyzję, kiedy moja córka jest w szkole 

jestem bardzo spokojna- nie martwię się o nic, ale to wszystko dzięki 

wychowawczyni, która ma głowę pełną pomysłów jest pełna energii                     

i ma anielską cierpliwość, a jej zajęcia są bardzo ciekawe                                        

i innowacyjne. 

Reasumując wyniki przeprowadzonej ankiety oraz opierając się 

na wypowiedziach rodziców uczniów 6-letnich w I klasie SP nr 1                      

w Brześciu Kujawskim można wysunąć następujące wnioski: 



- posłanie dzieci 6-letnich do naszej placówki  to była bardzo 

dobra decyzja 

- rodzice są zadowoleni : z kadry pedagogicznej, prowadzonych 

zajęć w oparciu o ocenianie kształtujące, przystosowanych 

pomieszczeń  i części rekreacyjnej oraz bazy dydaktycznej 

placówki, 

- nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne warunki 

- dzieci 6-letnie bardzo lubią chodzić na zajęcia do naszej 

placówki 

- mamy doskonały przepływ informacji – nauczyciel- rodzic, 

nauczyciel- uczeń 

 

 


