ANKIETA DLA RODZICÓW- ZSP W CZERNIEJEWIE
Ankieta ma charakter anonimowy i słuŜy pozyskaniu informacji na temat
świadomości kultury zdrowotnej ucznia i jego najbliŜszych. Za współpracę
serdecznie dziękujemy- Szkolny Zespół Promocji Zdrowia
1. Czy Państwa dziecko chętnie bierze udział w zajęciach rekreacyjno sportowych?
a) TAK 81
b) NIE 11
2. Czy aktywnie spędzają Państwo czas wolny (spacery, rajdy, wycieczki
rowerowe itp.)?
a) TAK 78
b) NIE 14
3. Czy Państwa zdaniem promocja zdrowia powinna być jednym z
priorytetów działalności szkoły?
a) TAK 83
b) NIE 9
4. Czy szkoła powinna współpracować z rodzicami w zakresie promocji
zdrowia?
a) TAK 89
b) NIE 2
5. Czy szkoła powinna współpracować z instytucjami w zakresie promocji
zdrowia?
a) TAK 86
b) NIE
4
6. Czy wzięliby Państwo udział w spotkaniach tematycznych dotyczących
promocji zdrowia?
a) TAK
71
b) NIE 19
7. Proszę podkreślić jaką tematykę chcieliby Państwo zawrzeć w dziale
„promocja zdrowia".
a) higiena osobista i higiena otoczenia 27
b) ruch - sposób na zdrowie 26
c) zdrowo się odŜywiamy 32
d) bezpieczeństwo w szkole, na podwórku, w domu i na jezdni 29
e) zdrowe Ŝycie rodzinne 14
f) zdrowie psychiczne 12
g) przeciwstawiamy się złu 27
inne 0
8. Inne uwagi, które chcieliby Państwo przekazać autorom ankiety:
• Organizacja rajdów rowerowych i pieszych- 1 osoba
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• Szkoła powinna zajmować się uczniami i szkoła , ich nauką , a nie
głupotami. Dość mają zadawane i późno wracają ze szkoły , to jeszcze
muszą zajmować się tak błahymi sprawami- 1 osoba
• Proszę o więcej zajęć sportowych w czasie ferii- 1 osoba
• Niebezpieczeństwo związane z komputerem i Internetem- 1 osoba
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Ankieta dla Rodziców była przygotowana dla rodziców uczniów klas IV-VIłącznie 122 ankiety. Rodzice wypełnili ankietę w czasie zebrań na
zakończenie I semestru- w styczniu 2011 roku. Wypełniono 92 ankiety- ale nie
we wszystkich odpowiedzi były pełne. W niektórych pominięto pewne
pytania. Po analizie wnioskuję, Ŝe :
• jest duŜe zainteresowanie zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi u
uczniów- 88% ankietowanych
• rodzice preferują aktywność ruchową jako formę spędzania czasu
wolnego- 84%
ankietowanych
• rodzice uwaŜają, Ŝe promocja zdrowia powinna być priorytetową
działalnością szkoły90 % ankietowanych
• Znacznie mniejszy procent rodziców jest gotowych do współpracy ze
szkołą w tym zakresie np. przez uczestnictwo w spotkaniach
tematycznych- 77 %
• W dziale promocji zdrowia rodzice widzieliby tematykę:
- zdrowo się odŜywiamy- 35% ankietowanych
- higiena osobista i otoczenia oraz przeciwstawianie się złu- 29 %
ankietowanych
- bezpieczeństwo w szkole, na jezdni , w domu i na podwórku- 31 %
ankietowanych
WNIOSKI Z BADAŃ:
1. Rodzice chcą aby promocja zdrowia była priorytetową działalnością
szkoły.
2. Ankietowani rodzice uwaŜają, Ŝe aktywność ruchowa jest waŜna w
codziennym Ŝyciu i pracy szkoły.
3. Wskazują takŜe inne waŜne elementy edukacji zdrowotnejprzestrzeganie bezpieczeństwa , zdrowe odŜywianie się uczniów oraz
higienę w kaŜdym wymiarze.

2

Na podstawie podsumowań przekazanych przez Wychowawców
opracowała- Danuta Kopeć
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