
Zdalne nauczanie  
– ankieta dla rodziców 

 

  

Drodzy Państwo,  
 
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej anonimowej ankiety, która pozwoli nam ocenić naszą zdalną 
pracę z uczniami, poznać Państwa opinie i dotychczasowe doświadczenie, a ostatecznie wprowadzić 
stosowane zmiany w nauczaniu na odległość. 
 
Będziemy wdzięczni za szczere odpowiedzi i z góry dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas. 
 
 Dziękujemy 
 Dyrekcja 
 

 

1. Która z form nauczania zdalnego najbardziej odpowiada Państwa dziecku (można 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)? 

Lekcje online (nauczyciel prowadzi zajęcia na żywo przy pomocy dostępnych platform 
internetowych)  
Nagrania lekcji (nauczyciel przysyła film lub link do filmu nagranego przez siebie do obejrzenia) 

 
Materiały dydaktyczne (nauczyciel wysyła materiały dydaktyczne z objaśnieniem tematu do 
samodzielnej pracy)  
Praca z podręcznikiem (nauczyciel wskazuje, jaki materiał z podręcznika przerobić) 

 
Filmy edukacyjne (nauczyciel wysyła film edukacyjny do obejrzenia) 

 
Indywidualna praca z nauczycielem (poprzez komunikatory) 

 
Inna  
Nie wiem 

Żadna z powyższych 

 

2. Z którego przedmiotu zajęcia prowadzone zdalnie podobają się Państwa dziecku 
najbardziej (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)? 

język polski 
język 

angielski 
język 

niemiecki 
matematyka fizyka plastyka 

     

chemia biologia technika historia geografia zajęcia sportowe 

     
zajęcia 

komputerowe/informatyka 
przyroda 

zajęcia z 
wychowawcą 

religia muzyka 

    

nie ma takich zajęć 
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3. Które przedmioty w nauczaniu zdalnym sprawiają Państwa dziecku największą 

trudność (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)? 

język polski 
język 

angielski 
język 

niemiecki 
matematyka fizyka plastyka 

     

chemia biologia technika historia geografia 
zajęcia 

sportowe 

     
zajęcia 

komputerowe/informatyka 
przyroda 

zajęcia z 
wychowawcą 

religia muzyka 

    

nie ma takich zajęć 



4. Jeśli w poprzednim pytaniu wskazali Państwo jakieś przedmioty, proszę określić czy 

były to przedmioty, z którymi dziecko miało problem już wcześniej? 

tak nie niektóre z nich 

  

 

5. Oszacuj, jaka część lekcji zdalnych jest ciekawa dla Państwa dziecka? 

wszystkie 
prawie 

wszystkie 
więcej niż 

połowa 
połowa 

mniej niż 
połowa 

pojedyncze 
lekcje 

nie ma 
takich lekcji 

nie wiem 

       

 

6. Czy nauczyciele w pracy zdalnej wykorzystują pracę projektową (nauczyciel zadaje 

temat, przygotowuje wskazówki, a ucznia zadaniem jest przygotowanie pracy na 

zadany temat (w formie prezentacji, filmu) i przedstawienie go?  

tak, wszyscy,  
jeśli jest to możliwe 

tak, niektórzy nie  nie wiem 

   

 

7. Czy nauczyciele w pracy zdalnej umożliwiają pracę w grupie (np. przy pracy 

projektowej)? 

tak, wszyscy,  
jeśli jest to możliwe 

tak, niektórzy nie  nie wiem 
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8. Czy nauczyciele są dostępni, aby udzielić Państwa dziecku odpowiedzi, pomóc  
w zrozumieniu tematu? 

tak, wszyscy tak, niektórzy nie  
nie wiem, dziecko nie 
korzystało z pomocy 

   

 

9. Kto najczęściej (w czasie zdalnego nauczania) pomaga Państwa dziecku 
w wyjaśnieniu niezrozumiałych treści z danego przedmiotu? 

ja (mama, tata, opiekun 
prawny) 

nauczyciel wychowawca babcia/ dziadek 

   

rodzeństwo kolega/ koleżanka z klasy 
kolega/ koleżanka  

spoza klasy 
inni 

   

 

10. Czy Państwa dziecko spędza teraz więcej czasu na samodzielnej nauce niż w okresie 
pełnego funkcjonowania szkoły? 

tak raczej tak raczej nie nie trudno powiedzieć 

    

 

11. CzyPaństwa dziecko ma wystarczającą ilość czasu na odesłanie przekazanych przez 
nauczyciela zadań? 

 

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem 

    

 
12. Czy Państwa dziecko potrzebuje teraz więcej Państwa pomocy w nauce? 

tak, więcej nie, tyle samo nie, mniej nie wiem 

   

 

13. Jakiego urządzenia Państwa dziecko używa do nauki na odległość (można wskazać 
więcej niż jedną odpowiedź)? 

komputer, laptop tablet telefon 
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14. Czy dziecko potrzebuje Państwa pomocy, aby obsłużyć urządzenia wykorzystywane 
do nauki zdalnej? 

tak raczej tak raczej nie nie 

   

 

15. Czego Państwa zdaniem brakuje dziecku w pracy zdalnej (możesz wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź)? 

Bezpośredniego kontaktu z nauczycielem  Pracy w grupie  
Bezpośredniego kontaktu z wychowawcą  Pracy projektowej  
Bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami  Sprzętu do nauki  
Uzasadniania otrzymywanych ocen  Inne  
Lekcji online  Niczego mi nie brakuje  

 

16. Jakie trudności dziecko napotyka w nauce w domu(możesz wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź)? 
 

Problem z dostępnością sprzętów 
elektronicznych  Brak możliwości skupienia  
Słabe połączenie internetowe  Brak własnego pomieszczenia tylko do 

nauki  
Słaby sprzęt  Brak wsparcia w lekcjach po stronie 

domowników  
Brak obycia ze sprzętem  Brak wsparcia nauczycieli  
Brak drukarki  Inne  
Nieaktualne oprogramowanie Nie napotyka żadnych trudności 

 
17. Czego Państwa zdaniem jest za dużo w pracy zdalnej (możesz wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź)? 

materiałów 
do 

samodzielnej 
pracy 

e-maili informacji 
prac 

domowych 
lekcji online oceniania nie wiem 
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18. Co Państwa dziecku podoba się w nauce zdalnej (możesz wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź)? 

Możliwość samodzielnej pracy  
Możliwość dostosowania tempa pracy do swoich potrzeb  
Możliwość pracy w ciszy  
Możliwość konsultacji z nauczycielem 

Nic, praca zdalna przynosi trudności 

 

19. Ile czasu dziennie Państwa dziecko spędza przed ekranem (komputera, laptopa, 
tabletu, telefonu, telewizora) realizując zajęcia szkolne i aby się do nich przygotować? 

poniżej 1 godziny 1-3 godzin 3-6 godzin powyżej 6 godzin 

   

 
20. Ile czasu dziennie Państwa dziecko spędza przed ekranem w celu innym niż nauka? 

poniżej 1 godziny 1-3 godzin 3-6 godzin powyżej 6 godzin 

   

 
21. Jak Państwo oceniają obecnie kontakt z wychowawcą w skali od 1 do 5 (gdzie 1 

oznacza, że kontaktu nie ma, a 5, że jest bardzo dobry)? 
 

1 2 3 4 5 
nie wiem, nie 

było takiej 
potrzeby 

     

 
22. Jaka jest Państwa ogólna ocena przygotowania nauczycieli naszej szkoły do 

prowadzenia zajęć na odległość w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że przygotowanie 
jest bardzo złe, a 5, że jest bardzo dobre)? 

1 2 3 4 5 nie wiem 
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Jestem rodzicem ucznia klasy 

I II III IV V VI VII VIII 

       

 

  

Płeć dziecka: 

dziewczynka chłopiec 

 

 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 


