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Celem  ankiety  skierowanej  do  rodziców  dotyczącej  zdalnego  nauczania  było 
pozyskanie informacji  jak rodzice oceniają pracę szkoły dotyczącą jej  funkcjonowania  w 
czasach pandemii koronawirusa, jak oceniają pracę nauczycieli, na jakie napotykają trudności 
i co może zrobić szkoła, żeby sprostać nowej sytuacji i podnieść jakość pracy szkoły w czasie 
nauczania  
na odległość.

Ankieta odbyła się w sposób zdalny poprzez platformę SURVIO w terminie od 17 – 
29 kwietnia  2020 r.  Wzięło  w niej  udział  99 na  128 rodziców, co  stanowi 66,9% ogółu. 
Rodzic posiadający kilkoro dzieci w różnych klasach, mógł wypełnić  ankietę dla każdego 
swojego dziecka osobno. Ankieta zawierała 12 pytań zamkniętych i 1 otwarte. 

WYNIKI I ANALIZA ANKIETY SURVIO

Pytanie 1 : Do której klasy uczęszcza Państwa dziecko? -  informuje, jaki procent rodziców 
w poszczególnych klasach wziął udział w ankiecie. W 100% wypełnili ją rodzice klasy I (17 
rodziców na 16 uczniów), w II – 8 na 12, w klasie III  - 11 na 15, w klasie IV -  8 na 12,  
w klasie Va - 9 na 15, w klasie Vb - 14 na 16, w klasie VI - 12 na 18, w klasie VII - 15 na 17, 
w klasie VIII - 5 rodziców na 7 uczniów. Uważam, że jest to wynik na poziomie dobrym, 
dający miarodajny obraz.



Pytanie 2: Czy posiadają Państwo komputer/laptop w domu? – 94 – 94,9% odpowiedziało 
twierdząco, a 5 osób – 5,1% zaprzeczyło. Szkoła zdiagnozowała już ten problem na początku 
pandemii i  zapewniła wszystkim uczniom, którzy nie posiadali takich urządzeń, możliwość 
ich wypożyczenia. Z użyczenia skorzystały 2 osoby. Pozostałe osoby twierdziły, że pożyczą 
od rodziny lub znajomych.

Na pytanie 3: Czy posiadają Państwo dostęp do Internetu? - 100% odpowiedziało twierdząco.

Na pytanie 4: Czy Państwa dzieci mają dostęp do komputera w godzinach od 8.00 do 15.00? 
-  91 osób – 91,9% odpowiedziało twierdząco,  a  8  osób – 8,1% przecząco.  Sytuacja taka 
utwierdza nas w przekonaniu, że wszystkie zajęcia nie mogą odbywać się tylko w systemie 
on-line.  Istnieje  grupa  dzieci,  która  nigdy  nie  mogłaby  brać  w nich  udziału.  Dlatego też 
zawsze po lekcji on-line, jeśli nie brała w niej udziału cała klasa, nauczyciel zobowiązany jest 
przesłać uczniom szczegółową informację i notatkę z lekcji.



Na pytanie 5: Czy w Państwa domu jest więcej dzieci uczących się, które korzystają z tego
samego komputera? – 36 rodziców – 36,4% odpowiedziało, że tak, a 63 – 63,6%, że nie.  
Ten fakt  również utwierdza nas  w przekonaniu,  że nie  tylko nie  można wszystkich  zajęć 
prowadzić w systemie on-line, ale trzeba je jeszcze dobrze planować, aby nie dublować zajęć 
na tej samej godzinie w kilku klasach. Należy wziąć pod uwagę kombinację tych rodzeństw, 
u których wiemy, że taki problem istnieje.

Na pytanie  6  : Czy  jako rodzic,  opiekun prawny ma Pan/Pani  możliwość  kontrolowania 
działań  uczącego  się  dziecka  w  godzinach  8.00  –  15.00?  -  79  –  79,8%  odpowiedziało 
twierdząco,  
a  20  –  20,2% przecząco.  Istnieje  więc  spora  grupa  rodziców,  która  nie  ma  kontroli  nad 
dzieckiem,  nie  ma  wiedzy,  czy  dziecko  uczestniczy w zajęciach,  czy wykonuje  zadania  
i na co tak naprawdę poświęca czas w tych godzinach.

Na pytanie 7: Czy napotkali Państwo trudności dotyczące zdalnego nauczania? - 49 -49,5% 
odpowiedziało  tak,  a  50  –  50,5%  -  nie.  Odpowiedź  taka  nie  jest  niczym  niezwykłym. 
Nauczanie zdalne większości z nas sprawia (lub sprawiło w początkowym etapie) problemy, a 



przede wszystkim jest czymś nowym, z czym polska szkoła nigdy się nie zetknęła. Takim 
najbardziej  prozaicznym  zdawało  by  się  problemem  jest  słaba  przepustowość  łącza 
internetowego  i  jego  nadmierne  obciążenie  w  określonych  godzinach,  wobec  którego 
pozostajemy bezsilni.

Na pytanie 8: Czy Państwa zdaniem liczba lekcji prowadzonych na żywo jest wystarczająca? 
-27- 27,3% odpowiedziała, że jest ich za mało; 3 – 3% za dużo; a 69 – 69,7%, w sam raz.  
Odpowiedzi te rozkładają się równomiernie we wszystkich klasach, oprócz klasy VIII, gdzie 
wszyscy rodzice wybrali opcję: w sam raz. W tym przypadku nie jesteśmy w stanie zadowolić 
wszystkich.  Musimy  wziąć  pod  uwagę  różne  aspekty.  Niemniej  uważam,  że  można 
nieznacznie  zwiększyć  ilość  zajęć  on-line,  szczególnie  z  przedmiotów  wiodących  we 
wszystkich klasach.

Na pytanie 9: Czy Państwa dzieci radzą sobie z samodzielną obsługą komputerów? -76 – 
76,8% odpowiedziało, że tak, a 23 – 23,2% nie. Z analizy odpowiedzi wynika, że problem ten 
dotyczy głównie dzieci z klas I – IV oraz pojedynczych osób z klasy Va. O ile nie dziwi taka 
odpowiedź w przypadku młodszych dzieci, o tyle w klasie IV czy V wydaje się co najmniej 
dziwna. 



Na pytanie 10: Czy Państwa dzieci radzą sobie z samodzielną obsługą poczty elektronicznej? 
-59 – 59,6% odpowiedziało,  że tak,  a  40 – 40,4% nie.  Z analizy odpowiedzi  wynika,  że 
problem ten dotyczy głównie dzieci z klas I – IV oraz pojedynczych osób z klasy Va, Vb i VI. 
I  tak ,  
jak  w przypadku  poprzednich  odpowiedzi  -  o  ile  znów nie  dziwi  taki  fakt  w przypadku 
młodszych dzieci, o tyle w klasie V czy VI wydaje się co najmniej niezrozumiałe.

Na pytanie 11: Czy jest Pan/Pani zadowolona z jakości prowadzonych zajęć online? -89 – 
89,9%  odpowiedziało  tak,  a  10  –  10,1%  -  nie.  Nie  mamy  wiedzy,  co  jest  źródłem 
niezadowolenia  rodziców.  Odpowiedzi  otwarte  też  tego  nie  tłumaczą.  Pojawia  się  jedno 
stwierdzenie, że gdy dzieci uczestniczą w zajęciach on-line, nie powinny już mieć zadawane 
z tego przedmiotu. 

Na pytanie 12:  Jak Państwo oceniają  komunikację  pomiędzy szkołą a rodzicami? – 58 – 
58,6% rodziców odpowiedziało – bardzo dobra; 35 – 35,4% – dobra, 5 – 5,1% -  poprawna, a 
1  –  1%  niewystarczająca.  Jest  to  niewątpliwie  sukces  szkoły  i  wszystkich  nauczycieli, 
szczególnie wychowawców. 

Pytanie 13 było pytaniem otwartym. Rodzice mogli w nim wpisać własne sugestie dotyczące 
funkcjonowania w naszej  szkole nauczania zdalnego. Na uwagę zasługuje fakt,  że bardzo 
dużo rodziców nie ma uwag negatywnych, uważa że nauczanie zdalne funkcjonuje w naszej 
szkole bardzo dobrze. Sporo jest pochlebnych opinii i podziękowań. No i oczywiście jest też 
kilka  sugestii,  co  można  by  było  jeszcze  poprawić  lub  co  rodzicom  sprawia  problemy. 
Najwięcej  kłopotów jest  natury technicznej:  brak  odpowiedniej  ilości  sprzętu  lub  kiepska 
przepustowość Internetu. Na to niestety nie mamy wpływu. Natomiast inne uwagi, poniekąd 



słuszne, np. te dotyczące wcześniejszego planowania zajęć on-line oraz zwiększenia ich ilości 
znajdą się we wnioskach i rekomendacjach.

WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY W CZASIE 
NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ:

1. Wychowawcy  i  nauczyciele  w  czasie  rozmów  z  rodzicami  są  zobowiązani 
przekazywać jasny komunikat,  że osoby, które nie zgłosiły zapotrzebowania na 
sprzęt komputerowy, (a mają z tym problem) w każdej chwili mogą zgłosić się do 
szkoły i taki sprzęt pożyczyć. 

2. Z uwagi na słabą przepustowość łącza internetowego, utrudniony dostęp do komputera 
w  godzinach  8.00  do  15.00,  czy  niewystarczającą  ilość  urządzeń  dla  każdego 
ucznia w danym domu:
a) nie jest możliwe, aby  wszystkie  zajęcia odbywały się tylko w systemie on-

line. Istnieje grupa dzieci, która nigdy nie mogłaby brać w nich udziału,
b) zawsze po lekcji on-line, jeśli nie brała w niej udziału cała klasa, nauczyciel 

jest zobowiązany przesłać uczniom szczegółową informację i notatkę z lekcji,
c) nauczyciele  są  zobowiązani  wpisywać  planowane  zajęcia  on-line  do 

Terminarza w Librusie, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem,
d) w razie  dublowania zajęć w kilku klasach jednocześnie,  nauczyciele muszą 

uzgadniać  ze sobą ich rozkład w planie.
3. Należy  zwiększyć  ilość  zajęć  on-line  we  wszystkich  klasach  szczególnie  

z przedmiotów wiodących, a zmniejszyć ilość zadań do samodzielnego wykonania 
przez uczniów.
4. Zaleca  się,  aby  treści  oraz  instrukcje  dla  uczniów  były  proste  i  jasne, 
nieprzeładowane  treściami  nieistotnymi.  Warto  pamiętać,  że: logowanie, 
przesyłanie,  generowanie wiadomości  elektronicznej  to  dla  uczniów dodatkowy 
czas poświęcony na naukę.
5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania 
od  jednego  nauczyciela  (z  jednego  przedmiotu)  powinny  być  przekazywane  
z  zachowaniem  równomiernego  obciążenia  ucznia  w  korelacji  z  innymi 
otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
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