
Wyniki ankiety anonimowej 
przeprowadzonej
wśród Rodziców - nauczanie zdalne 
uczniów naszej szkoły
w I semestrze 2020/2021.
Luty 2021.
Odpowiedzi udzieliło 157 rodziców.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica 
w Wieruszowie



Do adresatów ankiety:
Drodzy Rodzice uczniów
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Ankieta przeprowadzana jest w celu zbadania funkcjonowania
uczniów w czasie zdalnego nauczania.

Wyniki ankiety posłużą nam do oceny dotychczasowych
działań i wprowadzenia zmian poprawiających warunki
funkcjonowania e-szkoły.
Chcielibyśmy, aby system nauki zdalnej umożliwiał
kształcenie się na dobrym poziomie, w jak najbardziej przyjaznej
dla uczniów formie.
By do tego doprowadzić potrzebujemy Waszego głosu. 
Chcemy wiedzieć co, gdzie i w jaki sposób należy zmienić.
Wasz głos jest dla nas niezwykle cenny.

- pedagog szkolny Danuta Urbaś



Proszę wybrać określenie, które najlepiej określa Pana/Pani stosunek do nauczania zdalnego 
swojej córki/swojego syna:

jestem
zadowolona/zadowolony 27%

jestem niezadowolona/niezadowolony 20%

częściowe zadowolenie 46%

nie mam zdania 7%



W toku nauczania zdalnego Państwa córka/syn:
korzysta z pomocy rodziców/rodzeństwa …..10%….................
korzysta z korepetycji.............14%…........................................
korzysta z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli..3%…..
radzi sobie sam...67%................................................................

nie radzi sobie...........4%............................................................

nie mam zdania na ten temat – 0%



W jaki sposób najczęściej Państwa dziecko wykorzystuje obecnie internet?

lekcje online czyli nauka zdalna - 32%…..

gry komputerowe - 12% ..........................

oglądanie filmów - 9% ....................................

słuchanie muzyki – 13% .................................

aktywność na portalach społecznościowych 11%

kontaktowanie się z rówieśnikami - 22%...............

nie mam zdania- 1%….........................................



Czy w czasie nauczania zdalnego Państwa córka/syn spotyka się ze strony 
nauczycieli z :

Życzliwością/zrozumieniem........ 40%..........................
osamotnieniem...........................1%...................
agresją....................................................brak

złośliwością....................................3%..................
serdecznością …..............................7%...............

surowością.......................................4%….............
Krzykliwością...................................1%.................
zainteresowaniem, wsparciem.........8%.................
moje dziecko może zawsze otrzymać wsparcie 
od nauczyciela w trudnych sytuacjach.......5%............
nie mam zdania......................................31%.................



Czy w czasie nauczania zdalnego Państwa córka/syn spotyka się ze strony innych uczniów z klasy z :

- życzliwością/zrozumieniem - 28% ............................

- osamotnieniem – 2%..............................................

- agresją....................................................brak
- złośliwością - 2%.....................................................

- serdecznością - 3% …..............................................

- krzykliwością - 1%...................................................

- zainteresowaniem,wsparciem – 7%....................
- moje dziecko może zawsze liczyć na koleżanki/
kolegów - 33% .......................................................

- nie mam zdania – 24% ...............................................



Czy zauważyli Państwo symptomy, które mogą sugerować, że córka, syn źle znoszą pracę przy 
komputerze, np. ból głowy, ból oczu, kłopoty ze snem?

Tak – 28%

Czasami 43%

Nie mam zdania – 3%



Największy problem w nauczaniu zdalnym sprawia mojej 
córce/mojemu synowi:

- poradzenie sobie ze stresem - 7%…................................

- problem kontaktu z nauczycielem-8%…........................

- problem z koncentracją, przemęczenie - 19%…...............
- brak bezpośredniego, osobistego kontaktu
z koleżankami lub kolegami ….....................30%…..........

- za duża ilość materiału przeznaczona do nauki – 9%…...

- problemy ze zrozumieniem nowych wiadomości - 18%

- obciążenie emocjonalne mojego dziecka związane
z trudnością uczenia się w sposób zdalny – 9%…...........



W jaki sposób kontaktujecie się Państwo z nauczycielami? wychowawcami?

- telefonicznie …......27%….............

- Messenger...........3%...................

- e-dziennik …......67%…................

osobiście …. 0%

Teams................3%….......................



Jak oceniasz edukację zdalną w naszej szkole?

pozytywnie 27%

negatywnie 4%

są plusy i minusy – 66%



Jak wpływa na atmosferę rodzinną w Państwa domu stan izolacji związany z Covid-19- w tym nauczanie zdalne ?

niestety, zakłócony jest nasz spokój
i atmosfera domowa 18%

nie mam zdania – 10%



Dziękuję za 
zapoznanie się
z wynikami ankiety
:)


