
Підсумки анкетування батьків від 06.12.2022 р. – 13.12.2022 р. 

(у анкетуванні прийняло участь 45 батьків з 134 родин) 

1.У якому настрої ваша дитина зазвичай йде у школу? 

 

2. З чим ви пов’язуєте небажання йти до школи? 

Взаємини з іншими учнями школи – 1 

Погана погода – 1 

Рано прокидатися – 9 

Не любить читати – 1 

Тяжко вчитися - 1 

3. У вашої дитини виникають проблеми з адаптацією у закладі? 
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4. Вам завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти 

взаєморозуміння? 

 

5. Учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення вашої дитини? 

 

6. Ви отримуєте інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання 

навчальних досягнень? 
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7. Педагоги закладу освіти забезпечують зворотний зв'язок із вами? 

 

8. Ви задоволені загалом організацією освітнього процесу в школі? 

 

9. На чию допомогу ви найчастіше розраховуєте у школі у розв’язанні 

проблемних ситуацій з дитиною? 

Директора - 8 

Класного керівника – 45 

Заступник директора - 1 

Психолога – 0 

Педагогів – 2 

Інших батьків – 1 

Органи управління освіти - 0 
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10. Як ви оціните освітнє середовище? 

 1 2 3 4 
Облаштування середовища  6 13 26 

Дизайн приміщень   13 32 

Чистота і облаштування навчальних кабінетів  1 6 38 

Чистота і облаштування туалетів   8 37 

Чистота і облаштування їдальні  1 4 40 

Чистота і облаштування спортивної зали   6 39 

Температурний режим  1 7 37 

 

11.Ваша дитина харчується у школі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. На скільки ви задоволені харчуванням? 

Повністю задоволені – 35 

переважно задоволені – 10 

13. Відповідь відсутня 

14. Чи проводиться в школі робота з батьками щодо: 

 Постійно Часто Іноді Ніколи 
Попередження та зниження рівня 

дискримінації 

37 5 3  

Попередження і зниження рівня насилля 38 4 3  

Безпечного використання мережі інтернет 40 4 1  

Попередження кібербулінгу 36 7 2  

15.Якщо ви звертались у випадку булінгу, якою була реакція? 
Я не звертався – 45 
Проблема вирішувалася конструктивно, подібні випадки більше не траплялися - 0 

Проблема вирішувалася конструктивно – 0 

Реакція на звернення була формальна – 0 

16. Чи ознайомлені з правилами поведінки у закладі і чи дотримуєтеся ви їх? 

Ознайомлений і приймаю – 45 
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17.Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти? 

 
18. Чи порушуються ваші права учасника освітнього процесу? 

 
 

19. Школа враховує думку батьків під час ухвалення важливих управлінських 

рішень? 
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20. Чи часто розглядалися ваші звернення до керівництва та вживалися 

відповідні заходи реагування на них? 

Так, звернення розглядалися вчасно, заходами реагування цілком задоволений –

11 

Так, звернення розглядалися вчасно, заходами реагування переважно  

задоволений – 4 

Я не зверталася до керівництва зі зверненням -30 

 

21. Запитання від батьків 

Чи можливе введення дієтичного меню? 

Чи можлива організація буфету в школі? 

Щодо завершення облаштування спортивного майданчика, які терміни? 

 

 


