
Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających 

do grupy żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie 

maj - wrzesień  2019 r. 

 

Żłobek jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, a jego celem jest pomoc rodzicom 

w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi. Placówka  zapewnia dziecku 

możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej 

sprawować osobiście.  

Przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie prowadzona jest grupa 

żłobkowa, która dysponuje 25 miejscami dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat, w tym także dla 

dzieci niepełnosprawnych. 

Co dwa lata prowadzone są badania  ankietowe, których celem jest poznanie opinii 

i sugestii rodziców na temat funkcjonowania żłobka. W 2019 r. wydano 26 kwestionariuszy, 

zwrotnie otrzymano 24 wypełnione ankiety. 

Na początku badani wypowiadali się w kwestii powodów, dla których wybrali tę 

placówkę opieki dla swojego dziecka. Najczęściej wskazywano, że jest polecana przez innych 

rodziców (37% odpowiedzi - 16 wskazań), następnie na wysoką jakość świadczonych usług 

(34% odpowiedzi - 15 wskazań). Tylko 8 osób zaznaczyło bliskość placówki względem 

miejsca zamieszkania, 4 - bliskość miejsca zatrudnienia, a w przypadku jednej osoby (inne 

powody - starsza córka wcześniej uczęszczała do grupy żłobkowej).    

 

 
 

Wszyscy respondenci przyznali, że dziecko chętnie chodzi do żłobka (19 osób - „tak” 

i 5 - „raczej tak”). Kadra opiekuńcza na bieżąco przekazuje informacje na temat postępów 

i zachowania pociech (22 odp. - „tak” i 2 - „raczej tak”). Pozyskane informacje są 

wystarczające dla wszystkich badanych (100% -„ tak”). Opinie i sugestie dot. funkcjonowania 

żłobka przekazywane przez rodziców są brane pod uwagę przez pracowników placówki 

(„tak” - 79%; 17% - „raczej tak”; 4% - „nie” ponieważ rodzice nie mają żadnych sugestii). 

Respondenci twierdzą, że są zadowoleni z jakości sprawowanej w żłobku opieki, ich 

zdaniem jest to miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci (po 100% odp. - „tak”).  

Dzieci, w okresie pobytu w żłobku, robią postępy w rozwoju, a zwłaszcza w kontaktach 

z rówieśnikami, samodzielności i  rozwoju mowy, w zdolnościach manualnych i ruchowych 

oraz zakresu pamięci. Jedna osoba wskazała na korzyści płynące ze stosowania 

zróżnicowanej diety żywieniowej. Poniższy wykres obrazuje rozłożenie wypowiedzi:  
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Co wpłynęło na wybór naszego żłobka dla Państwa dziecka? 



 
 

Badani zgodnie potwierdzają, że placówka jest miejscem estetycznym i utrzymanym 

w porządku (24 wskazania - 100%), dobrze wyposażonym i stymulującym rozwój dziecka 

(21 odp. - „tak” - 87%  i 3 „raczej tak” - 13%), a żywienie serwowane w placówce jest 

dostosowane do wieku i potrzeb dziecka (po 24 wskazania - 100%). Żłobek proponuje 

rodzicom wiele form współpracy. Największym zainteresowaniem cieszą się indywidualne 

rozmowy z personelem (16 wskazań - 40%), udział rodziców w organizowanych 

uroczystościach (11 wskazań - 27%), zajęcia otwarte (10 wskazań - 25%) oraz współudział 

w przygotowaniach uroczystości (3 wskazania - 8%). Rodzice nie są zainteresowani 

prelekcjami, nie podają również innych form współpracy. 

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

charakteryzować dobrą opiekunkę. Najczęściej wpisywano: cierpliwość (9 wskazań), 

kreatywność i empatię (8 wskazań), odpowiedzialność (5 wskazań), opiekuńczość, 

troskliwość i zadowolenie (po 4 wskazania), zaangażowanie, sprawiedliwość, serdeczność, 

życzliwość i otwartość (po 3 wskazania), sympatia, stanowczość, komunikatywność, 

wrażliwość oraz wyrozumiałość (po 2 wskazania). Osoby opiekujące się dziećmi powinny 

również lubić swoją pracę,  indywidualnie podchodzić do każdego dziecka.  

Badani wypowiadali się również w kwestii potrzeby prowadzenia dodatkowych zajęć 

dla dzieci. Dziewięć osób ma pomysł, aby poszerzyć ofertę m.in. o: naukę języka 

angielskiego, rytmikę, gimnastykę, zajęcia logopedyczne, naukę pływania, zajęcia 

sensoryczne i grę na instrumentach. Większość bo aż 63% respondentów uważa, że zajęcia 

realizowane w placówce są wystarczające.  

Ostatni punkt ankiety zawierał pytanie otwarte. Badani wpisywali swoje propozycje 

i sugestie, które pozwolą podnieść jakość świadczonych usług. Wypowiedziało się 7 osób, 

były m. in. 3 pochwały: np. „Wszystko jest na jak najlepszym poziomie jeśli chodzi 

o wykonywaną przez Panie pracę. Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam Was jako 

opiekunów dla mojego dziecka”, „Jakość świadczonych usług jest na bardzo wysokim 

poziomie, dlatego byłam pewna, że mój syn również będzie uczęszczał do Państwa placówki. 

Oby tak dalej”, „Sugestia otwarcia/poszerzenia wieku uczęszczania. Żałuję, że córka musi 

zakończyć rok żłobka, ponieważ z chęcią kontynuowałaby w dalszym ciągu pobytu 

w placówce z tak cudowną Kadrą. Z ogromnym smutkiem musimy odejść do przedszkola”. 

Wśród 4 rodziców pojawiły się takie propozycje jak np. zastosowania lamp bakteriobójczych 

w basenie z kulkami i do zabawek; czytanie bajek przez rodziców raz w miesiącu; dalsze 

motywowanie rodziców do pozostawiania chorych dzieci w domu; wprowadzenie lub 
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rozszerzenie współpracy ze specjalistami koordynującymi prawidłowy rozwój dziecka, 

np. logopeda, rehabilitant, ortopeda, itp. 

Podsumowując powyższe zapisy należy uznać, że działalność placówki została 

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

Zestawiając wypowiedzi rodziców z badaniami z 2017 r., można wyciągnąć wniosek, 

że funkcjonowanie żłobka w OR cieszy się niezmiennie dobrą opinią. Większość 

tegorocznych respondentów uważa, że ich dziecko chętnie chodzi do żłobka 

(79% odpowiedzi „tak” w 2019 r., w 2017 r. - 89%), 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 2017 jak i 2019 roku). Większość rodziców twierdzi, że ich sugestie i opinie na temat 

funkcjonowania żłobka są brane pod uwagę (w 2017 r. - 89%, w 2019 r. - 79%). Wszyscy 

rodzice są zadowoleni z jakości opieki sprawowanej nad dzieckiem, a żłobek oceniają jako 

miejsce przyjazne, bezpieczne dla dziecka, estetyczne i utrzymane w porządku (zarówno 

w 2017 jak i 2019 roku), a także dobrze wyposażone i stymulujące rozwój dziecka 

(w 2017 r. - 93%, w 2019 r. - 87%). 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. 

Za najbardziej interesujące we współpracy z opiekunami, rodzice uznali udział 

w uroczystościach (32% w 2017 r., w 2019 r. - 27%), a także indywidualne rozmowy 

z personelem (29% w 2017 r., w 2019 r. - 40%). 

Analiza opinii i wypowiedzi zawartych w kwestionariuszach ankiet pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

1) jakość świadczonych usług w żłobku jest na niezmiennie 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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