
Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających 

do grupy żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym w Lubinie 

 

Jedną z form opieki nad małymi dziećmi jest instytucja żłobka, mająca na celu pomoc rodzicom 

w opiece nad ich pociechami w godzinach pracy zarobkowej. Głównym zadaniem jest stworzenie 

dzieciom przez odpowiednio przygotowaną kadrę jak najlepszych warunków do harmonijnego 

rozwoju, poprzez zapewnienie „domowego ciepła”, bezpieczeństwa i zdrowego odżywiania.  

 Grupa żłobkowa przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dysponuje 25 miejscami, 

w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających stosowne orzeczenie. Do grupy przyjmowane 

są dzieci w wieku od 2 do 3 lat.  

W miesiącu czerwcu 2015r. wśród rodziców dzieci uczęszczających do grupy żłobkowej 

przeprowadzono badania ankietowe. Ich celem było poznanie opinii i sugestii na temat 

funkcjonowania żłobka. Z przekazanych 26 ankiet wypełniono 24 (w tym 1 kwestionariusz dotyczył      

2 dzieci przebywających w grupie żłobkowej z jednej rodziny). 

W grupie badanych było 19 kobiet i 4 mężczyzn, jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na temat 

płci. Wykształcenie wyższe ma 16 rodziców, natomiast 8 wykształcenie średnie. 

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

dziecka grupę żłobkową w OOR. Dla większości ankietowanych (39%) ważna jest wysoka jakość 

świadczonych usług oraz opinia wśród innych rodziców (37%). 18% rodziców kierowało się przy 

wyborze odległością od miejsca zamieszkania, a tylko 6% odległością od miejsca pracy.  

Grupa żłobkowa zapewnia opiekę dzieciom jak najbardziej zbliżoną do warunków domowych, 

dlatego też dzieci bardzo chętnie uczęszczają do żłobka (92%). Dobrze przygotowana kadra pomaga 

w rozwoju, dzięki czemu maluchy nabywają nowe umiejętności w nawiązywaniu relacji                         

z rówieśnikami, ale także uczą się samodzielnej zabawy. Informacje na temat postępów i zachowań 

dziecka przekazywane są przez kadrę na bieżąco, z czego ankietowani rodzice są zadowoleni           

(tak 87%, raczej tak 13%) i uważają tę formę kontaktu z personelem za wystarczającą (100%). 

Ponadto wszelkie sugestie rodziców na temat funkcjonowania żłobka są przez pracowników placówki 

respektowane (tak 79%, raczej tak 21%). Ankietowani wykazują zadowolenie z jakości opieki 

sprawowanej nad dzieckiem (92%), a także uważają, iż żłobek jest miejscem bezpiecznym                       

i przyjaznym (96%). Jest placówką dobrze wyposażoną i stymulującą rozwój dziecka (92%), estetyczną 

i utrzymaną w porządku (96%). Żywienie jest dostosowane do wieku i potrzeb dziecka (100%). 

Większość respondentów nie widzi konieczności wprowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci (75%). 

17% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, zajęcia jakie wymienili rodzice to: język 

angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, rytmika, zajęcia artystyczne i muzyczne. 



Natomiast 8 % badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 

u swoich pociech postępy szczególnie w samodzielności, rozwoju mowy, pamięci, kontaktach 

z rówieśnikami, zdolnościach manualnych i ruchowych

Wykres nr 1 

Ponadto dzieci stały się odważniejsze poprzez występy w Muzie i na uro

oraz przestały używać smoczka i pić z butelki. 

Rodzice zostali poproszeni o określenie cech niezbędnych dla osoby opiekującej się dzieckiem. 

Zdaniem ankietowanych dobra opiekunka powinna być przede wszystkim:

(11 wskazań), opanowana/cierpliwa oraz kreatywna (po 8 wskazań)

ciepła/czuła (6 wskazań), powinna mieć „podejście do dzieci” oraz być otwarta (po 5 wskazań)

sympatyczna, wrażliwa oraz spostrzegawcza/szybko reagująca (po 4 

kompetentna, mająca dobry kontakt z rodzicami, uczciwa, stanowcza, odpowiedzialna 

oraz zrównoważona emocjonalnie (po 3 wskazania)
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W okresie pobytu dziecka

Natomiast 8 % badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Przez ostatni rok rodzice zauważyli 

postępy szczególnie w samodzielności, rozwoju mowy, pamięci, kontaktach 

z rówieśnikami, zdolnościach manualnych i ruchowych, co przedstawia poniższy wykres

zieci stały się odważniejsze poprzez występy w Muzie i na uro

oraz przestały używać smoczka i pić z butelki.  

Rodzice zostali poproszeni o określenie cech niezbędnych dla osoby opiekującej się dzieckiem. 

daniem ankietowanych dobra opiekunka powinna być przede wszystkim:

opanowana/cierpliwa oraz kreatywna (po 8 wskazań), troskliwa (7 wskazań)

owinna mieć „podejście do dzieci” oraz być otwarta (po 5 wskazań)

ympatyczna, wrażliwa oraz spostrzegawcza/szybko reagująca (po 4 wskazania)

kompetentna, mająca dobry kontakt z rodzicami, uczciwa, stanowcza, odpowiedzialna 

oraz zrównoważona emocjonalnie (po 3 wskazania), wyrozumiała i wykształcona (po 2 wskazania)
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W okresie pobytu dziecka w żłobku rodzice zauważyli postępy w :
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postępy szczególnie w samodzielności, rozwoju mowy, pamięci, kontaktach              

, co przedstawia poniższy wykres.  

 

zieci stały się odważniejsze poprzez występy w Muzie i na uroczystościach żłobka 

Rodzice zostali poproszeni o określenie cech niezbędnych dla osoby opiekującej się dzieckiem. 

daniem ankietowanych dobra opiekunka powinna być przede wszystkim: uśmiechnięta                   

troskliwa (7 wskazań), 

owinna mieć „podejście do dzieci” oraz być otwarta (po 5 wskazań), 

wskazania), empatyczna, 

kompetentna, mająca dobry kontakt z rodzicami, uczciwa, stanowcza, odpowiedzialna                     

yrozumiała i wykształcona (po 2 wskazania), 

2%

w żłobku rodzice zauważyli postępy w :



widząca potrzeby dzieci, energiczna, radosna, tolerancyjna, serdeczna oraz „kochająca swoją pracę” 

(po 1 wskazaniu). 

Najbardziej interesujące rodziców formy współpracy z placówką to: udział rodziców                     

w uroczystościach (22 wskazania), indywidualne rozmowy z personelem (18 wskazań), zajęcia 

otwarte (17 wskazań), współudział w przygotowaniach uroczystości (8 wskazań), prelekcje                   

(3 wskazania). 

Rozkład odpowiedzi udzielonych przez rodziców przedstawia wykres nr 2. 

Wykres nr 2 

 

 

W pytaniu otwartym, rodzice zostali poproszeni o podanie sugestii, które pomogłyby podnieść 

jakość świadczonych usług. Odpowiedzi udzieliło 16 osób, w tym żaden z rodziców nie zaproponował 

nowych, dodatkowych rozwiązań. Rodzice, podkreślali w tym miejscu swoje zadowolenie z pracy 

żłobka. Pojawiały się m.in. wypowiedzi: „moje dziecko z chęcią chodzi do żłobka i wraca szczęśliwe 

(…)”, „personel jest świetnie przygotowany do pracy z tak małymi dziećmi (…)”, „jestem zachwycona 

rozwojem mojej córki i chęcią jej uczęszczania na zajęcia (…)”. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż rodzice dzieci uczęszczających do grupy żłobkowej przy 

Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym są zadowoleni z pracy placówki. Uważają, że jakość 

świadczonych usług jest wysoka a potrzeby dzieci w zakresie prawidłowego rozwoju i edukacji            
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są zaspokojone. Szczęśliwe oraz uśmiechnięte maluszki, chętnie chodzą do żłobka. Zdaniem rodziców 

personel jest bardzo dobrze przygotowany do pracy z małymi dziećmi. Pracownicy ośrodka                  

w odczuciu ankietowanych rodziców są „wspaniali, kompetentni i bardzo zaangażowani”.  

Zatem działalność placówki została oceniona wysoko zarówno pod względem warunków 

bytowych jak i fachowego przygotowania personelu. 

 

Zestawiając wyniki tegorocznych badań grupy żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnym z analizą z roku 2013, można stwierdzić, że praca placówki oceniana jest wysoko. 

Większość tegorocznych respondentów uważa, iż ich dziecko chętnie chodzi do żłobka (92%),              

w 2013r. - 85%. Zdaniem wszystkich rodziców (100%) zarówno w 2013r. jak i w roku bieżącym 

żywienie w żłobku jest dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. W obu badaniach respondenci 

zauważyli u swoich dzieci postępy w rozwoju i samodzielności. W 2013r. 90% rodziców nie widziało 

potrzeby wprowadzania nowych zajęć w żłobku, w tegorocznych badaniach również większość 

ankietowanych nie wyraża takiej woli. Zarówno w 2013r. jak i 2015r. większość respondentów 

wskazała, że otrzymuje na bieżąco informacje na temat postępów i zachowań dziecka (w tym roku 

widoczny jest wzrost odpowiedzi „tak” o 7%). Ponadto uzyskiwane informacje są dla większości 

rodziców wystarczające (w 2015r. – 100% badanych zaznaczyło „tak”, w 2013r. – 95%), zaś ich opinie 

i sugestie na temat funkcjonowania żłobka, zarówno w roku bieżącym (tak 79%, raczej tak 21%)          

jak i w 2013r. (tak 85%, raczej tak 10%), są respektowane przez personel.  

Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1) jakość świadczonych usług w grupie żłobkowej jest na wysokim poziomie, 

2) żłobek jest miejscem dobrze wyposażonym i bezpiecznym, 

3) personel aktywnie współpracuje z rodzicami, na bieżąco przekazując informacje na 

temat postępów i zachowań dzieci, 

4) posiłki są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, 

5) placówka jest polecana przez innych rodziców.  
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