
Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających 

do grupy żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym w Lubinie 

Żłobek jest jedną z form opieki nad małym dzieckiem, a jego celem jest pomoc 

rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z rodzicielstwem. Wspiera w opiece  

i wychowaniu, jak również zapewnia dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę  

w czasie, gdy rodzice są w pracy.  

W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie prowadzona jest grupa żłobkowa 

(nazywana w dalszej części opracowania żłobkiem), która dysponuje 25 miejscami dla dzieci 

od 2 do 3 r.ż., w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych.   

Wśród rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, co dwa lata prowadzone są badania  

ankietowe, których celem jest poznanie opinii i sugestii na temat funkcjonowania placówki. 

W czerwcu 2017 r.  wydano 27 kwestionariuszy ankiet zawierających 15 pytań, w tym 

dających możliwość swobodnych wypowiedzi. 

W pierwszym pytaniu rodzice zostali poproszeni o określenie, dlaczego wybrali dla 

swojego dziecka żłobek w OR. Najczęściej wskazywano na wysoką jakość świadczonych 

usług (89% rodziców - 24 wskazania), następnie - opinię innych rodziców (74% 

ankietowanych - 20 wskazań). Osiem osób (tj. 30% badanych) zaznaczyło bliskość placówki 

względem miejsca zamieszkania i 4 (tj. 15%) bliskość miejsca zatrudnienia.    

Wykres nr 1 

 
 

Wszyscy respondenci przyznali, że dziecko chętnie chodzi do żłobka (89% odpowiedzi  

„tak” i  11% – „raczej tak”). Kadra opiekuńcza na bieżąco przekazuje informacje na temat 

postępów i zachowania maluszków (93% odpowiedzi „tak” i 7% „raczej tak”). Pozyskane 

informacje są wystarczające dla wszystkich badanych (100%  odpowiedzi „tak”). Opinie  

i sugestie dot. funkcjonowania żłobka przekazywane przez rodziców są brane pod uwagę 

przez pracowników placówki (89% odpowiedzi „tak” i 11%  „raczej tak”). 

Respondenci są zadowoleni z jakości sprawowanej w żłobku opieki, ich zdaniem jest to 

miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci (po 100% odpowiedzi „tak”).  

W okresie pobytu w żłobku, dzieci robią postępy w rozwoju, a zwłaszcza w: 

samodzielności, kontaktach z rówieśnikami, zdolnościach manualnych i ruchowych (po 26 

wskazań – tj. po 96%) oraz w rozwoju mowy i pamięci (po 24 wskazania tj. po 89%). Dwie 

osoby podkreśliły postęp dziecka w otwartości oraz w korzystaniu z toalety. 

Poniższy wykres obrazuje wypowiedzi:  
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Co wpłynęło na wybór naszego żłóbka dla Państwa dziecka?



Wykres nr 2  

 
Badani zgodnie potwierdzają, że placówka jest miejscem estetycznym i utrzymanym 

w porządku (100% ankietowanych), dobrze wyposażonym i stymulującym rozwój dziecka 

(93% odpowiedzi „tak” i 7% „raczej tak”). Żywienie  jest dostosowane do wieku i potrzeb 

dziecka (100% odpowiedzi „tak”). Żłobek proponuje rodzicom wiele form współpracy. 

Największym zainteresowaniem cieszą się: udział rodziców w organizowanych 

uroczystościach (21 wskazań tj. 78%), indywidualne rozmowy z personelem (19 wskazań  

tj. 70%), zajęcia otwarte (17 wskazań tj. 63%), następnie współudział w przygotowaniach 

uroczystości (8 wskazań tj. 30%). Rodzice nie są zainteresowani prelekcjami, nie podają 

również własnych pomysłów na współpracę z opiekunami.  

W kolejnym punkcie ankiety badani zostali poproszeni o podanie cech, które powinny 

charakteryzować dobrą opiekunkę. Najczęściej wpisywano: cierpliwość (17 osób), troskę  

(5 osób), empatię wyrozumiałość, ciepło, wrażliwość, uśmiech, ale i konsekwencję, 

kreatywność, zdecydowanie, spostrzegawczość, opanowanie czy doświadczenie. Osoby 

opiekujące się dziećmi powinny również lubić swoją pracę, wykonywać ją z pasją, a także 

indywidualnie podchodzić do każdego dziecka. 

Badani wypowiadali się również w kwestii potrzeby prowadzenia dodatkowych zajęć 

dla dzieci. Sześć osób (tj. 22%) widzi taką potrzebę wymieniając np. naukę języków obcych, 

zajęcia logopedyczne, ruchowe – korekcyjne, taneczne, plastyczne, rytmikę. Wszystkie 

sugerowane przez rodziców zajęcia, są przez kadrę żłobka na bieżąco realizowane – jak  

np. zajęcia ruchowe – ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, rytmiczne, taneczne 

czy plastyczne oraz zabawy logopedyczne, a także – dla zainteresowanych – nauka języka 

angielskiego. Większość, bo 74% respondentów uważa, że zajęcia realizowane w placówce są 

wystarczające. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.  

Ostatni punkt ankiety zawierał pytanie otwarte. Badani wpisywali propozycje, które 

pozwolą podnieść jakość świadczonych usług. Wypowiedziało się 10 osób, 

z czego 6 ograniczyło się do pochwał np. ,,jakość usług jest bardzo wysoka”, ,,nie ma 

potrzeby cokolwiek zmieniać”, ,,Panie zajmują się dziećmi jak tylko potrafią najlepiej, 

wkładają w pracę całe serce”, ,,jakość usług w grupie żłobkowej jest na najwyższym 

poziomie”. Wśród 4 pozostałych rodziców pojawiają się propozycje: wydłużenie pracy 

placówki do godz. 17.00; dni otwarte organizowane w godzinach bardziej dostępnych dla 

rodziców; możliwość regulowania płatności przelewem; zwiększenie ilości i częstotliwości 

podawanych dzieciom napojów; dostosowanie w salach temperatury do warunków 
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Czy w okresie pobytu dziecka w żłobku zauważyli Państwo postępy w:



pogodowych; zwiększenie ilości zabaw na świeżym powietrzu; odsyłanie chorych dzieci do 

domu, by nie zarażały pozostałych. Większość sugestii rodziców znajduje odzwierciedlenie  

w codziennej pracy żłobka – dzieci mają stały dostęp do napojów tzn. między posiłkami  

podawana jest woda niegazowana, regularnie korzystają z zabaw na świeżym powietrzu,  

a ich długość uzależniona jest od warunków pogodowych, temperatura w salach jest w miarę 

możliwości regulowana – zimą ogrzewaniem, latem przy pomocy wentylatorów, opłaty 

można dokonywać przy pomocy karty płatniczej u intendenta. 

Podsumowując powyższe wyniki należy uznać, że działalność placówki została 

oceniona bardzo wysoko w aspekcie opieki, pielęgnacji i edukacji  maluszków. 

 

Zestawiając tegoroczne wypowiedzi rodziców z badaniami z 2015, można wyciągnąć 

wniosek, że funkcjonowanie żłobka w OR cieszy się niezmiennie dobrą opinią. 

Większość tegorocznych respondentów uważa, że ich dziecko chętnie chodzi do żłobka 

(89% odpowiedzi tak), w 2015 r. – 92%, pozostali rodzice zaznaczali odpowiedź „raczej tak”.  

W obu badaniach rodzice są zadowoleni ze współpracy z kadrą opiekuńczą, która na bieżąco 

przekazuje informacje na temat postępów i zachowania dziecka. Otrzymywane informacje  

o dzieciach są wystarczające dla wszystkich rodziców (zarówno w 2015 jak i 2017 roku). 

Większość rodziców twierdzi, że ich sugestie i opinie na temat funkcjonowania żłobka są 

brane pod uwagę (w 2017 r. wzrost odpowiedzi ”tak” z 79 do 89%). Rodzice są nadal 

zadowoleni z jakości opieki sprawowanej nad dzieckiem – w bieżących badaniach 100% 

odpowiedzi tak, w 2015 r. – 92% (pozostali rodzice „raczej tak”). Żłobek oceniany jest przez 

rodziców jako miejsce przyjazne i bezpieczne, ponadto estetyczne i utrzymane w porządku – 

w bieżącym roku wzrost odpowiedzi „tak” z 96 do 100%. Niezmiennie na przestrzeni lat 

wszyscy rodzice sądzą, że żywienie w żłobku jest dostosowane do wieku i potrzeb dziecka.  

W obu badaniach respondenci zaobserwowali postępy w rozwoju swoich dzieci,  

głównie w zakresie samodzielności, pamięci, kontaktach z rówieśnikami, zdolnościach 

manualnych i ruchowych. 

Analiza opinii i wypowiedzi zawartych w kwestionariuszach ankiet pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

1) jakość świadczonych usług w żłobku jest na wysokim poziomie, 

2) placówka postrzegana jest jako miejsce bezpieczne, estetyczne, właściwie 

wyposażone i stymulujące rozwój dziecka, 

3) personel współpracuje z rodzicami, na bieżąco przekazując informacje  

o funkcjonowaniu dziecka w placówce oraz biorąc pod uwagę sugestie i opinie 

rodziców,  

4) posiłki dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci, 

5) rodzice dostrzegają postępy w rozwoju swoich dzieci,  

6) placówka jest polecana przez rodziców. 
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