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W badaniu udział wzięło 150 rodziców dzieci z klas od 0 do 8, uczęszczających do Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej nr 47.  

Wyniki ogólne 

Rodzice najczęściej wskazywali, że badaną placówkę wybrali ze względu na oferowany przez nią poziom 

nauczania oraz infrastrukturę. Respondenci bardzo wysoko ocenili wyniki edukacyjne, otwartość  

i empatię części kadry, infrastrukturę, zaplecze sportowe, warunki i czystość w szkole, przestrzeń  

w budynku i otaczającą oraz wyposażenie. Ankietowanym rodzicom, bez względu na wiek dziecka,  

w największym stopniu zależy na otrzymaniu pełnej informacji zwrotnej o dzieciach, by w szkole był 

wysoki poziom nauczania języków obcych, a także opanowaniu przez dzieci, w dużym stopniu, wiedzy 

z zakresu wybranych przedmiotów, zgodnie z predyspozycjami dzieci. Spośród badanych elementów 

rodzicom najmniej zależy na wszechstronnej znajomości przedmiotów, nie tylko egzaminacyjnych. 

Zdaniem badanych rodziców dzieciom najwięcej przyjemności w szkole daje spędzanie czasu z kolegami 

i koleżankami oraz uczestnictwo w ulubionych lekcjach, z kolei najmniej – organizowanie wydarzeń i/lub 

uczestnictwo w nich. Przeważająca większość rodziców przyznała, że dzieci wykazują zadowolenie  

z uczęszczania do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47. Zdaniem ankietowanych szkoła powinna 

wspierać dzieci w rozwoju odwagi w wyrażaniu własnego zdania, tolerancji i szacunku dla innych ludzi 

oraz w poczuciu odpowiedzialności.  

Rodzice dzieci z klas 0 - 3 

Znacząca część rodziców najmłodszych uczniów badaną placówkę ceni za sprawną organizację zajęć, 

co w odgrywa kluczową rolę w okresie nadal trwającej pandemii. Część z nich chciałaby mieć większy 

wgląd w życie szkolne swoich dzieci, w związku z czym zaproponowali oni m.in. żeby nauczyciele 

wstawiali na portale społecznościowe zdjęcia i relacje zarówno z zajęć klasowych jak i zajęć 

pozaszkolnych. Ponadto, rodzice dzieci z najmłodszych klas za konieczne uważają pogłębienie dialogu 

między rodzicami a nauczycielami i dyrekcją placówki. Za ważne uznali również promowanie nauczycieli 

oraz zachęcanie ich do brania udziału w konkursach branżowych, gdyż to właśnie grono pedagogiczne 

jest istotnym czynnikiem, który wpływa na wybór szkoły przez rodziców. Zwracają również uwagę na to 

jak ważne jest utrzymanie stabilnej kadry pedagogicznej, padły również propozycje zatrudnienia 

doświadczonych nauczycieli, o ugruntowanej pozycji na rynku. Ankietowani rodzice wskazywali również 

na zbyt małą liczbę zajęć pozalekcyjnych oraz zbyt mało godzin języka angielskiego, zaproponowali 

także żeby, ze względu na zróżnicowanie poziomu znajomości języka dzieci, wprowadzić podział na 

grupy już od 1 klasy. Ankietowani podkreślali konieczność wymagania i egzekwowania od uczniów 

odpowiedniego zachowania, wraz z konsekwencjami. Rodzice najmłodszych uczniów zasugerowali 

zmianę firmy cateringowej oraz wydłużenie przerwy obiadowej. Zaproponowano również, żeby szkoła 

organizowała zajęcia z firmami, które specjalizujące się w konkretnych tematach. Szkoła powinna 

również, w ich opinii, kłaść nacisk na nauczanie dzieci w jaki sposób selekcjonować informacje, jak je 

zapamiętywać i efektywnie wykorzystywać.  

Rodzice dzieci z klas 4 - 6 

Część ankietowanych rodziców, których dzieci uczęszczają do klas od 4 do 6, podobnie jak w przypadku 

rodziców najmłodszych dzieci, wyraziła swoją wdzięczność i aprobatę względem sprawnie 

zorganizowanych w czasie lockdownu zajęć online. Zwrócili oni uwagę na ich zaangażowanie  

i cierpliwość w prowadzeniu zajęć w formie online. W przypadku sugestii co szkoła mogłaby zrobić lepiej 

badani wskazywali, że powinno się zacząć stosować bardziej niekonwencjonalne podejście zarówno do 

nauczania jak i do sposobu zagospodarowania czasu dzieci w czasie wolnym (pomiędzy zajęciami), np. 

możliwość przebywania na świeżym powietrzu, boisku. Respondenci zwracali uwagę na konieczność 

rozbudowy sieci zajęć pozalekcyjnych oraz zwiększenia częstotliwości i sposobu wykorzystywania 



 

dostępnych narzędzi, tj. tablet czy projektor, ich zdaniem nauczyciele powinni się skupić na analizie 

potrzeb ucznia, by w jak największym stopniu rozbudzić i rozwinąć wrodzone umiejętności dziecka. 

Część badanych zasugerowała wprowadzenie większej liczby projektów autorskich i programów 

nauczania, a także systemowego systemu wsparcia uczniów w przygotowaniach do konkursów  

i olimpiad. Badani sugerowali ogólną zmianę podejścia do nauczania dzieci na bardziej 

niekonwencjonalne, większą otwartość i elastyczność kadry nauczycielskiej i zarządzającej szkołą na 

sygnały i komunikaty ze strony rodziców. Zwrócono również uwagę na konieczność dbania o dobre 

relacje w grupach, budowania wzajemnego szacunku, wyeliminowania rywalizacji, pogłębiania więzi 

między uczniami, organizacji zajęć uspołeczniających.   

Rodzice dzieci z klas 7 – 8 

Rodzice dzieci klas z 7 – 8, podobnie jak w przypadku pozostałych badanych, docenili wysoki poziom 

nauczania i ostatecznych wyników edukacyjnych, zwracali uwagę na konieczność budowania solidnego, 

stałego grona pedagogicznego, które będzie jeszcze bardziej wspierało uczniów w codziennej nauce,  

w rozwijaniu wrodzonych umiejętności, w przygotowaniach do konkursów i olimpiad. Rodzice oczekują 

od szkoły większego nacisku na indywidualny rozwój dzieci, w tym także rozwój ich kreatywności. Badani 

sugerują zwiększenie liczby zajęć w formie empirycznej, np. w formie odwiedzania wystaw czy wyjść na 

koncerty lub też zwiększenie częstotliwości już prowadzonych. Kolejnym z elementów na jakie zwrócono 

uwagę był rozwój umiejętności społecznych, np. poprzez pracę w grupie. Tu również dominowały 

wypowiedzi dotyczące zadbania o relacje, wzajemną tolerancję, zmniejszenie rywalizacji, lepszą 

atmosferę. Część rodziców preferowałaby skupianie się bardziej na kreowaniu atmosfery nauki aniżeli 

wyłącznie na osiąganiu wyników. Zaproponowano zastosowanie zupełnie innego podejścia w kwestii 

nauki dzieci. Badani oczekują większej otwartości kadry zarządzającej szkołą na komunikaty ze strony 

rodziców. Poza wynikami edukacyjnymi niezmiernie ważnym jest aspekt zachowania dzieci. 
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