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Żłobek jest formą opieki nad małymi dziećmi, którego celem jest pomoc rodzicom 

w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Placówka ma wspierać rodziców 

w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia 

się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście. 

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 dniach od 17 do 28 czerwca 2013 r. wśród rodziców dzieci uczęszczających 

do grupy żłobkowej przeprowadzono badania ankietowe. Z przekazanych 24 ankiet 

wypełnionych zostało 20.  

W grupie badanych było 19 kobiet i 1 mężczyzna, w tym 8 osób do 30 roku życia, 

11 w wieku 31 – 40  lat i jedna do 50 roku życia.  

Wśród ankietowanych 17 rodziców tworzy rodzinę pełną, a 3 niepełną. Wykształcenie 

wyższe ma 9 osób, średnie 11. Ich sytuacja materialna jest dobra (wg 13 badanych) 

i przeciętna (wg 7 ). 

 Ponad połowa rodziców (55%) wybierając grupę żłobkową w OOR kierowała się 

głównie opinią o placówce. Dla 24% badanych ważna była odległość żłobka od miejsca 

zamieszkania i tylko dla 4% respondentów liczyła się odległość żłobka od miejsca 

zatrudnienia. 17% wskazało inne powody, m.in.: 

• problem z wcześniejszym żłobkiem (1 wskazanie),  

• placówka typu integracyjnego (2 wskazania),  

• dostępne zaplecze rehabilitacyjne oraz kwalifikacje pracowników (1 wskazanie),  

• brak miejsca w innym żłobku (1 wskazanie). 

 

Grupa żłobkowa zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych 

do domowych. Większość dzieci chętnie chodzi do żłobka (85%), tylko 5%  ma problemy 

w tym zakresie. Dobrze przygotowana kadra pomaga dzieciom w rozwoju. Maluchy 

nabywają nowe umiejętności społeczne (nawiązywanie relacji z innymi dziećmi), uczą się 



również samodzielnej zabawy. Zdaniem ankietowanych dobra opiekunka powinna być przede 

wszystkim: 

• miła ( 7 wskazań), 

• cierpliwa (6 wskazań), 

• uśmiechnięta, wykształcona (5 wskazań), 

• sympatyczna,  mieć „podejście” do dzieci (4 wskazania), 

• życzliwa, opiekuńcza, wyrozumiała, wzbudzająca zaufanie dziecka (3 wskazania), 

• uczciwa, troskliwa, kreatywna, „ mieć serce” (2 wskazania). 

 

16 osób (80%) przyznaje, iż personel na bieżąco przekazuje informacje na temat 

postępów i niewłaściwych zachowań dziecka, 3 (15%) podaje, że raczej tak, 1 (5%) raczej 

nie. Dla badanych informacje te są wystarczające. Opinie i sugestie rodziców są brane pod 

uwagę przez personel placówki (85%  wskazań).  

Zdaniem rodziców, ich dzieci są objęte dobrą i fachową opieką, z której są zadowoleni 

(90% wskazań). Żłobek jest placówką dobrze wyposażoną i stymulującą dla dziecka 

(95% wskazań). Respondenci nie widzą potrzeby wprowadzania zajęć dodatkowych 

dla dzieci (90% wskazań). Przez ostatni rok rodzice zauważyli u swoich pociech postępy 

szczególnie w samodzielności, rozwoju mowy i w kontaktach z rówieśnikami. Dzieci stały się 

odważniejsze, szybciej uczą się wierszyków i piosenek, zainteresowały się  liczbami, 

książkami i samodzielną zabawą.  

W żłobku jest czysto, jasno, utrzymywany jest porządek (100%  wskazań). Dzięki temu 

maluchy mogą czuć się komfortowo. Wszyscy badani (100%) potwierdzają, że posiłki 

są wystarczająco urozmaicone.  

Najbardziej interesujące rodziców formy współpracy z placówką to: 

• rozmowy z personelem żłobkowym (18 wskazań),  

• udział rodziców w uroczystości (17 wskazań),  

• zajęcia otwarte (16 wskazań),  

• współudział w przygotowaniach uroczystości (8 wskazań),  

• prelekcje (4 wskazania). 

 



 

 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że rodzice dzieci uczęszczających do grupy 

żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym są zadowoleni z pracy placówki. 

Uważają, że jest to miejsce bezpieczne, czyste, dobrze wyposażone i stymulujące rozwój 

ich pociech. Jadłospis jest urozmaicony, a dzieci nie protestują przed pójściem do grupy. 

Personel na bieżąco przekazuje informacje na temat postępów dziecka. Te informacje 

są wystarczające dla rodziców, a ewentualne ich sugestie są brane pod uwagę przez 

opiekunki. W ciągu roku dzieci zrobiły postępy głównie w rozwoju mowy, kontaktach 

z rówieśnikami, stały się odważniejsze i szybko uczą się nowych piosenek i wierszyków. 

Wykwalifikowany personel placówki organizuje dzieciom urozmaicony plan zajęć oraz liczne 

atrakcje ponadprogramowe. Zatem działalność placówki została oceniona wysoko, zarówno 

pod względem warunków bytowych, jak i fachowego przygotowania personelu do pracy 

z dziećmi. 

 


