
АНАЛІЗ 

Анкетування батьків 

(самооцінювання закладу освіти , відповідно до наказу по школі від 15.09.2020р  №256) 

 

       На питання анкети, наданої в  «Рекомендаціях до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (Бобровський М.В., 

Горбачов С.І., Заплотинська О.О)., дали відповіді 332 батька учнів, в основному, 7-х,2-х, 3-

х, 8-х класів. 

    Батьки відмічають, що їх діти йдуть до школи здебільшого в гарному настрої, охоче 

(49%), або не проявляють особливих емоцій (20%).  Неохоче (7%), або в пригніченому стані 

(2%), йде найменша частина учнів. 

      Більшість (56%) учнів йде у школу з радістю, не виявляючи небажання. 11% учнів не 

виявляють бажання йти до школи через лінощі, ранній підйом, або посилаючись на 

проблеми з однокласниками (13%), упереджене ставлення до них з боку вчителів (9%), 

адміністрації. Серед інших причин небажання йти до школи вказані такі: велике 

навантаження, складні завдання або предмети в цей день, відсутність інтересу до навчання 

      Проблеми з адаптацією виникають у 7% учнів, а в 30% - інколи. Натомість 63% таких 

проблем не мають. 

      73%  з опитаних батьків доступно продуктивне спілкування з керівництвом школи, 22% 

- іноді. Лише 5% батьків спілкування з керівництвом і досягнення згоди виявляється 

недоступним. 

    На думку 90% батьків, які заповнили анкети, вчителі здебільшого справедливо оцінюють 

навчальну діяльність їх дітей, ще 8% вважають, що іноді. 

     75% батьків отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання учнів 

в школі. Близько 16% таку інформацію отримують іноді, ще 8% - ніколи. 

     80% опитаних батьків вказують на наявність зворотного зв’язку з вчителями. 3% 

респондентів такого зв’язку не мають. 

     В цілому організацією освітнього процесу в школі задоволені / переважно задоволені 259 

батьків з 332 опитаних (78%), не задоволені / переважно не задоволені – 56 батьків (17%). 

Інші причини незадоволення організацією ОП в школі: дистанційне та змішане навчання 

(краще було б через день, а не через тиждень), мало онлайн уроків, дають в основному 

самостійні роботи, пільговики можуть ходити до школи кожен день, а інші діти – ні. 

    Облаштування території 74% батьків оцінюють на «відмінно / добре»,  21% на 

«задовільно / погано», а 4% на «дуже погано». 

     78% батьків оцінюють дизайн вестибюля, рекреацій на «відмінно / добре», 21% на 

«задовільно / погано», а 0,5% на «дуже погано». 

     Чистоту і облаштування навчальних кабінетів 88% батьків оцінюють на «відмінно / 

добре»,  11%  на «задовільно / погано». 

    58% батьків оцінюють чистоту та облаштування туалетних кімнат на «відмінно / добре», 

28% на «задовільно / погано», а 13% на «дуже погано». 

     Чистоту і облаштування їдальні 78% батьків оцінюють на «відмінно / добре», 19% на 

«задовільно / погано», а 3% на «дуже погано». 

      87% батьків оцінюють чистоту та облаштування спортивної зали на «відмінно / добре», 

10% на «задовільно / погано», а 2% на «дуже погано». 

      Температурний режим в нормі вважають 91% батьків, а 9% - на задовільному та 

поганому рівні. 

     52% батьків вказують, що їх дитина харчується в школі, 31% - інколи, 17% - ніколи. 

     62% з тих, діти яких харчуються в школі в цілому задоволені харчуванням, 10% - ні. 

Серед причин, які викликають невдоволення послугами їдальні, найчастіше вказують: 

асортимент буфету, режим харчування, ціни на їжу, холодна їжа, неорганізоване 

харчування старшокласників 



    На запитання чи проводиться в школі робота з батьками щодо попередження 

дискримінації, кібербулінгу, зниження рівня насилля, безпеки Інтернету відповіді 

приблизно однакові: 51% - так, проводиться (постійно / часто), 32% - іноді, 17% - ніколи. 

    З приводу випадків булінгу не зверталися до школи 80% батьків, в 15%  проблема 

вирішувалась конструктивно, в 5% - реакція школи була формальною. 

   88,2% батьків ознайомлені з правилами поведінки в школі і дотримуються їх.  По 3% 

батьків не приймають ці правила, або вони їх не влаштовують. Ще 6% респондентів нічого 

не знають про такі правила в школі. 

   Про діяльність школи переважна більшість батьків отримує інформацію на батьківських 

зборах та від класного керівника, частина батьків користується для цього сайтом школи 

(7%), соціальними мережами (21%), але є й такі батьки, яким важко взагалі її отримати 

(4,5%). 

      79%  батьків вважають, що їх права як учасників освітнього процесу не порушуються, а 

14% вказали, що їх права інколи порушуються, але це питання вирішується. 

      78% батьків вважають, що їх думку враховують під час прийняття важливих 

управлінських рішень, натомість, близько 8% вважають, що ні. 

    25% батьків зверталися до керівництва школи та отримували відповідну реакцію , ще 

16% переважно задоволені заходи, які вживалися за їх зверненнями, ще 7% стверджують, 

що заходами реагування незадоволені, або їх не було взагалі. 51% не зверталися взагалі, бо 

не було підстав. 

  Пропозиції батьків щодо вдосконалення закладу та освітнього процесу: 

- Щоб діти ходили в школу; 

- Скасувати другу зміну, початок навчання 8.30 або о 9.00; 

- Облаштування пришкільної території, обладнання спортивних майданчиків, 

асфальтове покриття; 

- Толерантне ставлення до учнів з боку вчителів, прибиральниць; 

- Підвищення рівня знань учнів, особливо з англійської мови; 

- Змінити асортимент їдальні, буфету; готувати їжу смачну, різноманітну та подавати 

гарячою; 

- Облаштування та режим роботи ГПД (виконання домашніх завдань, прогулянки ). 

Також, серед іншого, були пропозиції щодо збільшення різних факультативів, що 

враховують інтереси учнів, їх нахили та здібності, збільшити кількість конкурсів, 

змагань за участю дітей; ввести охорону та звернути увагу на дотримання учнями 

правил поведінки; доробити фасад; не збирати на школу гроші з батьків; звернути увагу 

на асортимент канцелярського кіоску.  

   

 

 


