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Pojawienie się Koronawirusa (COVID-19) spowodowało wiele zmian  

w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół 

zaskoczyło zarówno rodziców jak i nauczycieli. Nikt bowiem nie spodziewał się wprowadzenia 

restrykcji zawieszających zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze. 

Od 25 marca bieżącego roku we wszystkich placówkach oświatowych istnieje bowiem 

nauczanie zdalne. Nauczyciele na portalach społecznościowych, stronach internetowych  

umieszczają materiały do realizacji podstawy programowej.  

Zamknięcie placówek oświatowych zmusiło wielu rodziców do wprowadzenia zmian              

w dotychczasowym trybie życia. Musieli oni niespodziewanie zapewnić opiekę swoim 

dzieciom, które dotychczas spędzały wiele godzin w przedszkolu, wśród rówieśników  

i wychowawczyń. 

Aby sprawdzić jak rodzice i dzieci radzą sobie w nowej sytuacji, stworzono ankietę, żeby 

poprawić ewentualne niedociągnięcia z powodu zamknięcia przedszkola w sytuacji zagrożenia 

koronawirusem.  

 

W Przedszkolu w Kuźnicy udział w ankiecie online wzięło 34 rodziców z czterech grup: 

Tygryski, Słoneczka, Misie oraz Pajacyki. Odpowiedzieli oni na 10 pytań, związanych 

 z funkcjonowaniem placówki oraz radzeniem sobie z opieką nad dzieckiem.  
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ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW 

 

 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem” 

 

Z powyższego wykresu wynika, że rodzice bardzo dobrze (47 %) oraz dobrze (41 %) radzą 

sobie ze sprawowaniem opieki nad dziećmi z powodu zamknięcia  przedszkola. Niestety są 

rodzice (12%), którzy mają problem z odnalezieniem się w nowej sytuacji. Pełnienie  funkcji 

opiekuńczej sprawia im niewielkie problemy.   
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem’ 

 

Z powyższego wykresu wynika, że większość dzieci radzi sobie dobrze (30%) oraz dobrze 

(59%) z powodu zamknięcia przedszkola. Reakcja ta może wynikać 

 z nieświadomości  sytuacji panującej w kraju. Dzieci uczęszczające do przedszkola są zbyt 

małe, aby zrozumieć, co się wokół nich dzieje. Pozostanie w domu może być również przez 

nich traktowane jako spędzenie dodatkowego czasu z rodzicami. 

Niestety, nie wszyscy wychowankowie radzą sobie z powodu zamknięcia placówki (12%). 

Mogą to być dzieci, które tęsknią za kolegami i koleżankami. Długotrwałe przebywanie 

 w domu może wywoływać u nich negatywne emocje, lęki, z którymi nie potrafią oni sobie 

poradzić. 

Reasumując, powrót do przedszkola może być ciężki dla większości dzieci. Kilkutygodniowa 

nieobecność mogła spowodować wybicie z pewnego rytmu. Szczególnie będzie to dotyczyć 

dzieci 3-4 letnich, które na nowo będą musiały zaklimatyzować się w przedszkolu 

 i zintegrować z grupą rówieśniczą. Pozostali wychowankowie, źle znoszący przebywanie  

w domu, ucieszą  się z możliwości powrotu do placówki.  
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem” 

 

Z powyższego wykresu wynika, że ponad połowa rodziców (68%)  bardzo dobrze ocenia 

przepływ informacji z przedszkola pomimo tymczasowego zamknięcia  placówki. Według 

pozostałych ankietowanych (32%) komunikacja z przedszkolem jest dobra.  

Reasumując, wszyscy rodzice zgodnie stwierdzili, że nie mają żadnych zastrzeżeń do 

funkcjonowania placówki. Są oni informowani na bieżąco o wszelkich zmianach wynikających 

z rozporządzeń MEN. Ponadto pracownicy przedszkola powiadamiają rodziców o konkursach, 

projektach, wydarzeniach społecznych i edukacyjnych, zachęcając ich do czynnego udziału.  
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem” 

 

Z powyższego wykresu wynika, że większość rodziców (94%), pomimo tymczasowego 

zamknięcia przedszkola, ma kontakt z nauczycielami swojego dziecka. Panie wychowawczynie 

i nauczyciele specjaliści w ustalonych przez Dyrekcję godzinach pełnią dyżury online. Rodzice 

mogą więc skorzystać z porad oraz pomocy w kwestiach edukacyjnych, społecznych.  

Pozostali ankietowani (6%) nie umieją stwierdzić, czy mają kontakt z nauczycielami. Relacja 

internetowa może im bowiem nie wystarczyć.  
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem” 

 

Z powyższego wykresu wynika, że nauczyciele przekazują rodzicom (100%) propozycje zajęć 

dla dzieci do wykorzystania w domu. 

Zawieszenie tradycyjnych zajęć opiekuńczo – dydaktyczno - wychowawczych zmusiło 

placówki oświatowe do przejścia na nauczanie zdalne. Polega ono na realizacji podstawy 

programowej poprzez udostępnianie materiałów w Internecie. Nauczyciele w szkołach 

prowadzą lekcje online, wykorzystując do tego specjalne programy, umożliwiające 

bezpośrednie połączenie się 

z uczniem. Przedszkole również kontaktuje się ze swoimi wychowankami. Bardzo ważna jest 

tutaj współpraca z rodzicami, ponieważ to zazwyczaj oni przekazują informacje przygotowane 

przez nauczycieli. 

W Przedszkolu w Kuźnicy nauczyciele przekazują propozycje zadań do wykonania poprzez 

wstawienie ich na prywatną grupę, stworzoną na portalu społecznościowym. Dostęp do niej 

mają tylko rodzice wychowanków, Dyrekcja, wychowawczynie oraz nauczyciele specjaliści. 

Materiały wysyłane są również na pocztę internetową - osobom, które o to poprosiły.  
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Propozycje zajęć muzyczno-ruchowych, prac plastycznych, kart pracy, wierszy, piosenek są 

codziennie wstawiane na grupy. Wychowawczynie tworzą scenariusze zajęć, biorąc pod uwagę 

dostęp do materiałów, potrzebnych do wykonania danego zadania. 

Na grupach umieszczane są również propozycje zajęć z języka angielskiego, ćwiczenia 

logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne.  

 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia korona wirusem” 

 

Z powyższego wykresu wynika, że wszyscy ankietowani (100%)  chętnie korzystają                                   

z zaproponowanych przez nauczycieli zajęć.  
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia korona wirusem” 

 

Powyższy wykres przedstawia rodzaje zabaw i zajęć edukacyjnych przydatnych do pracy  

z dziećmi w domu. Rodzice, uzupełniając ankietę, udzielali kilku odpowiedzi.  

Z wykresu wynika, że dzieci w domu najchętniej wykonują prace plastyczne, ćwiczą, malują. 

Z chęcią realizują rówież zadania, które poprzez zabawę rozwijają sferę emocjonalną, 

umysłową, fizyczną.  

Mniej przydatne do wykorzystania w domu okazały się zabawy sesoryczne, opowiadania 

 i wierszyki, karty pracy, nauka literk i cyferek, lepienie z plasteliny, wycinanki, 

 zajęcia z języka angielskiego. 
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem” 

Powyższy wykres przedstawia źródła umożliwiające rodzicom czerpanie informacji 

związanych z działalnością przedszkola w sytuacji zagrożenia koronawirusem.  Rodzice, 

uzupełniając ankietę, udzielali kilku odpowiedzi. 

Z powyższego wykresu wynika, że większość ankietowanych czerpie informacje z grup 

zamkniętych, utworzonych na facebooku. Codziennie  wstawiane są tam  wszystkie 

informacje związane z funkcjonowaniem placówki oraz materiały umożliwiające realizację 

podstawy programowej.  

Rodzice chętnie korzystają również ze strony internetowej przedszkola, poczty internetowej. 

Źródłem informacji o działalności przedszkola są również pozostali rodzice, informujący się 

wzajemnie o wszystkich ważnych sprawach. 
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie ankiety ,,Przedszkole w sytuacji zagrożenia koronawirusem” 

 

Powyższy wykres przedstawia formy kontaktu z przedszkolem, preferowane przez rodziców  

w sytuacji zamknięcia placówki. Rodzice, uzupełniając ankietę, udzielali kilku odpowiedzi. 

Z wykresu wynika, że ankietowani najchętniej kontaktowaliby się z Dyrekcją i nauczycielami 

za pośrednictwem poczty internetowej. Jest to bowiem najwygodniejszy sposób kontaktu dla 

rodziców. 

Na drugim miejscu znalazł się messenger, popularny komunikator społecznościowy, 

umożliwiający szybkie połączenie z nauczycielem. 

Rodzice preferowaliby rówież kontakt telefoniczny oraz rozmowę przez skype, ponieważ 

słowne przekazanie informacji jest dla nich  bardziej zrozumiałe od informacji umieszczonej 

na grupie bądź stronie internetowej. 
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Czego Państwo w obecnej sytuacji najbardziej oczekujecie od przedszkola? 

 szybki powrót dziecka do przedszkola 

 wyrozumiałość jeśli chodzi o terminy i tempo wykonywania zadań zadanym dzieciom 

 kontynuacja wysyłania dzieciom propozycji zadań 

 kontynuacja współpracy przedszkola z rodzicami  

 przekazywanie kart pracy na pocztę internetową  

 przekazywanie nowych pomysłów na zabawy rozwojowe 

 przekazywanie przykładów zadań, które dzieci mogą samodzielnie wykonywać                              

w domu na podstawie podręczników,  na których dotychczas pracowały (skany 

materiału) 

 brak oczekiwań, ponieważ przedszkole stanęło na wysokości zadania, jeśli chodzi 

kontynuację edukacji, zabawę oraz kontakt z rodzicami 

 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 

Podsumowując: z powodu zamknięcia przedszkola rodzice musieli zapewnić swoim 

dzieciom opiekę. Nauczyciele musieli zmienić dotychczasowy tryb pracy na kształcenie zdalne. 

Pomimo wielu wątpliwości i problemów, obie grupy zdały ten egzamin celująco. 

Rodzice coraz lepiej sobie radzą z opieką nad dziećmi, spędzając z nimi mnóstwo czasu. 

Wspólnie wykonują prace manualne, ćwiczenia ruchowe, czytają wierszyki i opowiadania. 

Rodzice chętnie korzystają z propozycji nauczycieli, umieszczonych na grupach zamkniętych 

lub przesyłanych pocztą internetową.  

 Zamknięcie przedszkola nie oznacza odpoczynku dla nauczycieli oraz Dyrekcji. 

Współpracują oni z rodzicami, przekazując im informacje o nowych rozporządzeniach, 

zmianach w funkcjonowaniu placówki oraz wysyłając materiały do realizacji podstawy 

programowej.  
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Załączniki 

 

Tabela 1 

 Radzenie z opieką nad dzieckiem przez rodziców  

z powodu zamknięcia przedszkola w sytuacji zagrożenia 

koronawirusem  

 

N % 

bardzo dobrze 16 47% 

dobrze  14 41% 

tak sobie  4 12 % 

źle 0 0 % 

trudno powiedzieć  0 0 % 

Ogółem  34 100% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykresu 1 Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w 

sytuacji zamknięcia przedszkola spowodowanym zagrożeniem koronawirusem ?  

 

 

Tabela 2 

 Radzenie dziecka w sytuacji zamknięcia przedszkola 

 z powodu zagrożenia koronawirusem.   

 

N % 

bardzo dobrze 10 30% 

dobrze  20 59% 

tak sobie  3 8% 

źle 1 3% 

trudno powiedzieć  0 0% 

Ogółem  34 100% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykresu 2 Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?  

Tabela 3 

 Ocena rodziców na temat przepływu informacji 

 z powodu zamknięcia przedszkola  

 w sytuacji zagrożenia koronawirusem  

N % 

bardzo dobrze 23 68% 

dobrze  11 32% 

tak sobie  0 0 % 

źle 0 0% 

trudno powiedzieć  0 0% 

Ogółem  34 100% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykresu 3 Jak oceniacie Państwo  przepływ informacji ze strony 

przedszkola w sytuacji zagrożenia koronawirusem?  

 

Tabela 4 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykresu 4 Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem systematycznie 

pomimo zamknięcia przedszkola? 

 

 

Tabela 5 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykresu 5  Czy nauczyciele przekazują Państwu propozycje zabaw 

 i zajęć dla dzieci, które można wykorzystać  w domu?   

 

Tabela 6 

  

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Wykresu 6  Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw 

 i zajęć edukacyjnych przekazywanych przez nauczycieli?  

 

 

 Kontakt nauczyciela z rodzicem z powodu zamknięcia 

przedszkola z sytuacji zagrożenia koronawirusem   

N % 

tak 32 94% 

nie 0 0% 

trudno powiedzieć  2 6% 

Ogółem  34 100% 

 Przekazywanie przez nauczyciela propozycji zajęć dla 

dzieci do wykorzystania w domu z powodu zamknięcia 

przedszkola w sytuacji zagrożenia koronawirusem 

N % 

tak 34 100% 

nie   0 0% 

trudno powiedzieć  0 0% 

Ogółem  34 100% 

 Korzystanie z zajęć zaproponowanych przez nauczycieli 

 z powodu zamknięcia placówki w sytuacji zagrożenia 

koronawirusem  

N % 

tak 34 100% 

nie   0 0% 

trudno powiedzieć  0 0% 

Ogółem  34 100% 
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Spis wykresów 

1. Wykres 1 Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia 

przedszkola spowodowanym zagrożeniem koronawirusem ?  

2. Wykres 2 Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?  

3. Wykres 3 Jak oceniacie Państwo  przepływ informacji ze strony przedszkola 

 w sytuacji zagrożenia koronawirusem?  

4. Wykres 4 Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem systematycznie pomimo 

zamknięcia przedszkola? 

5. Wykres 5 Czy nauczyciele przekazują Państwu propozycje zabaw i zajęć dla dzieci, 

które można wykorzystać  w domu?   

6. Wykres 6  Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych 

przekazywanych przez nauczycieli?  

7. Wykres 7 Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne 

Państwa zdaniem w domu? 

8. Wykres 8 Skąd Państwo najczęściej czerpiecie informacje związane z działalnością 

przedszkola w sytuacji zagrożenia koronawirusem? 

9. Wykres 9 Jakimi formami kontaktu z nauczycielami bylibyście Państwo 

zainteresowani w zaistniałej sytuacji ?  
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Spis tabel 

1. Tabela 1 Radzenie z opieką nad dzieckiem przez rodziców z powodu zamknięcia 

przedszkola w sytuacji zagrożenia koronawirusem 

2. Tabela 2 Radzenie dziecka w sytuacji zamknięcia przedszkola z powodu zagrożenia 

koronawirusem 

3. Tabela 3 Ocena rodziców na temat przepływu informacji z powodu zamknięcia 

przedszkola  w sytuacji zagrożenia koronawirusem 

4. Tabela 4 Kontakt nauczyciela z rodzicem z powodu zamknięcia przedszkola  

z sytuacji zagrożenia koronawirusem   

5. Tabela 5 Przekazywanie przez nauczyciela propozycji zajęć dla dzieci do 

wykorzystania w domu z powodu zamknięcia przedszkola w sytuacji zagrożenia 

koronawirusem 

6. Tabela 6 Korzystanie z zajęć zaproponowanych przez nauczycieli 

 z powodu zamknięcia placówki w sytuacji zagrożenia korona wirusem 
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ANKIETA DLA RODZICÓW 

„PRZEDSZKOLE W SYTUACJI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM” 

1. Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia przedszkola 

spowodowanym zagrożeniem koronawirusem ?  

a) bardzo dobrze 

b) dobrze  

c) tak sobie  

d) źle  

e) trudno powiedzieć  

2. Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?  

a) bardzo dobrze 

b) dobrze  

c) tak sobie  

d) źle  

e) trudno powiedzieć  

3. Jak oceniacie Państwo  przepływ informacji ze strony przedszkola w sytuacji zagrożenia 

koronawirusem?  

a) bardzo dobrze 

b) dobrze  

c) tak sobie  

d) źle  

e) trudno powiedzieć  

4. Skąd Państwo najczęściej czerpiecie informacje związane z działalnością przedszkola 

w sytuacji zagrożenia koronawirusem? 

a) strona internetowa przedszkola 

b) grupy zamknięte na Facebooku 

c) poczta internetowa prowadzona przez nauczycieli  

d) rodzice 

e) inne, jakie? ……………………………………………………………. 

5. Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem systematycznie pomimo zamknięcia 

przedszkola? 
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a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć  

6. Czy nauczyciele przekazują Państwu propozycje zabaw i zajęć dla dzieci, które można 

wykorzystać  w domu?   

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć  

7. Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych 

przekazywanych przez nauczycieli?  

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć  

8. Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne Państwa 

zdaniem w domu? 

Uwagi: Proszę podać przykład …………………………………………. 

9. Jakimi formami kontaktu z nauczycielami bylibyście Państwo zainteresowani  

w zaistniałej sytuacji ?  

a) poczta internetowa 

b) kontakt  poprzez skype 

c) kontakt telefoniczny  

d) inne, jakie?  

10. Czego Państwo w obecnej sytuacji najbardziej oczekujecie od przedszkola?  

Uwagi: Proszę podać przykład …………………………………………. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


