
Ankieta została sporządzona przez dla celów 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, 
w celu podniesienia jakości usług opiekuńczych.

Ankieta jest anonimowa.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

ANKIETA
(dla osób korzystających z pomocy w  formie usług specjalistycznych)

1. Wiek osoby ankietowanej:
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● do 50 lat
● od 50 do 65 lat
● od 66 do 75 lat
● od 76 do 85 lat
● powyżej 85 lat

2. Płeć:
(właściwą odpowiedź podkreślić)

 kobieta mężczyzna

3. Miejsce zamieszkania:
(właściwą odpowiedź podkreślić)

miasto wieś

4. Od kiedy korzysta Pani/Pan  z usług pedagoga?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● poniżej 1 roku
● od 1 do 3 lat
● od 3 lat do 6 lat
● od 6 do 10 lat
● powyżej 10 lat

5. W wymiarze ilu godzin tygodniowo korzysta Pani/Pan z usług pedagoga?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● poniżej 6
● od 6 do 10
● powyżej 10
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6. Czy taka ilość godzin jest dla Pani/Pana i rodziny wystarczająca?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE

7. Czy codziennie podpisuje Pani?Pan karte pracy pedagoga?

                       TAK                                 NIE   

8. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona ze świadczonych usług pedagoga?

● bardzo dobrym
● dobrym
● średnim
● dostatecznym
● nie jestem zadowolona/ny

9. Czy wskazówki przekazane przez pedagoga są wykorzystane przez rodzinęw życiu 
codziennym?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE

10. Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie pedagoga?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● bardzo dobrze
● dobrze
● średnio
● dostatecznie
● niezadowalająco

11. Czy członkowie rodziny angażują się w zajęcia/rozmowy prowadzone przez 
pedagoga?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● często
● bardzo często
● sporadycznie
● nie

12. Czy skutkiem pracy pedagoga jest poprawa w funkcjonowaniu rodziny?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE CZĘŚCIOWO

2



13. Czy poprzez  współpracę z pedagogiem problemy wychowawcze z dzieckiem/ 
dziećmi zmniejszyły się?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE

14. Jak ocenia Pani/Pan kontakt pedagoga z dziećmi?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● bardzo dobrze
● dobrze
● dostatecznie
● niedostatecznie

15. Czy poprzez współpracę z pedagogiem sytuacja dziecka w szkole uległa poprawie?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE CZĘŚCIOWO

16. Jak ocenia Pani/Pan kontakt pedagoga z domownikami?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

● bardzo dobrze
● dobrze
● dostatecznie
● niedostatecznie

17. Czy bierzecie Państwo udział w organizacji czasu wolnego dziecka?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE SPORADYCZNIE

18. Czy dziecko ma dobry kontakt z nauczycielami?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE

  
19. Czy dziecko/dzieci posiadają zainteresowania?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE

Jeżeli tak, to jakie? ................................................................................................
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20. Z jakiej przyczyny korzystają Państwo z pomocy pedagoga?

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

21. Czy oprócz pomocy pedagoga z MGOPS korzystają Państwo z pomocy innych 
instytucji?
(właściwą odpowiedź podkreślić)

TAK NIE

Jeżeli tak, jakich?....................................................................................................
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