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Szanowna Pani,  

Szanowny Panie,  

 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań ankietowych, które 

stanowią uzupełnienie ankiety z I etapu naszych badań. Ankieta ta jest częścią badania 

naukowego prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych, którego celem jest lepsze 

zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich uczniów. 

Dzięki uzyskanej wiedzy będzie można skuteczniej wspomagać szkoły w dobrym nauczaniu. 

 

Ankieta dotyczy dziecka, które obecnie jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej. W 

ubiegłym roku prosiliśmy już o wypełnienie podobnej ankiety, jednak część pytań w niej 

zawartych dotyczyła konkretnego dziecka, a Pani/Pan otrzymała/ał tylko jeden egzemplarz 

ankiety. W związku z tym nie byliśmy w stanie rozróżnić, którego dziecka dotyczyły 

zaznaczone przez Panią/Pana odpowiedzi. Chcielibyśmy więc prosić o wypełnienie tego 

krótkiego aneksu do ankiety, zawierającego pytania dotyczące każdego z Pani/Pana dzieci 

osobno.  

 

Prosimy, aby ankietę wypełnił jeden z rodziców bądź opiekunów dziecka. Prosimy o udzielenie 

odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie. Pragniemy zapewnić, że 

informacje uzyskane w ramach tej ankiety traktowane będą jako poufne. Zostaną one 

opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. 

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. 

 

W imieniu Zespołu Badawczego,  

dr hab. Roman Dolata 
 

Instrukcja wypełniania ankiety 

 

Przy każdym pytaniu podajemy, jaką liczbę odpowiedzi należy zaznaczyć. Kiedy dokona Pani/Pan 

wyboru, prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem, np.  

 

Przykład nr 1 

 

           Czy dziecko uczęszczało do zerówki 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

  

                                                       

 
         

 

Przykład nr 2  

          

           Czy w domu, w którym mieszka dziecko, znajdują się:  
Proszę zaznaczyć przy każdej pozycji odpowiedź „Tak” lub „Nie”. 

 

 

 

 

 

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć właściwą. 

a) w przedszkolu   

b) w szkole   

  Tak Nie 

a) oddzielny pokój dla dziecka  
  

b) biurko do nauki wyłącznie dla dziecka 
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ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

 

1. Płeć dziecka:  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

 

       dziewczynka              chłopiec    

 

 

 

2. Data urodzenia dziecka:                  -                  - 
                                                dzień         miesiąc                  rok  

 
 
 

3. Czy w domu, w którym mieszka dziecko, znajdują się:  
Proszę zaznaczyć przy każdej pozycji odpowiedź „Tak” lub „Nie”. 

 

  Tak Nie 

a) oddzielny pokój dla dziecka  
  

b) biurko do nauki wyłącznie dla dziecka 
  

c) spokojne miejsce do nauki dla dziecka  
  

d) komputer, którego dziecko może używać do nauki  
  

e) telefon komórkowy dla dziecka  
  

 

 

 

4. Czy dziecko uczęszczało do żłobka?  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

 

 

         tak           nie           

 

 

5. Ile lat, nie licząc zerówki, dziecko uczęszczało do przedszkola?  
 Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Czy dziecko uczęszczało do zerówki 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

  
                                                               

 

  

a) nie uczęszczało w ogóle   

b) jeden rok   

c) dwa lata   

d) trzy lata lub dłużej   

a) w przedszkolu   

b) w szkole   
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7. Ile miesięcy w roku (licząc ogółem wszystkie nieobecności) dziecko było nieobecne 

w zerówce? 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

 

 

 

8. Ile godzin dziennie dziecko spędzało zazwyczaj w zerówce?  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

 

a) do 4 godzin   

b) powyżej 4 godzin   

 

 

9. Jaki jest stopień pokrewieństwa osoby wypełniającej ankietę w stosunku do 

dziecka, którego dotyczy ta ankieta?  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety! 

a) do 1 miesiąca   

b) od 1 do 3 miesięcy   

c) od 3 do 6 miesięcy   

d) powyżej 6 miesięcy   

a) matka 
 

b) ojciec 
 

c) prawna opiekunka 
 

d) prawny opiekun  
 

e) inny (kto?)…………….... 
 




