
Аналіз відповідей опитування батьків 

1. У якому настрої ваша дитина, як правило, йде до школи: 

 

2. Якщо ваша дитина не хоче йти до школи, то з чим Ви пов’язуєте це? 

 

3.  Ви задоволені в цілому організацією безпеки в школі? 

 

4. Як Ви оціните освітнє середовище за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано … 4 – 

відмінно) 
 



5.  Ваша дитина харчується у закладі освіти? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Якщо Ваша дитина харчується у школі, то наскільки Ви задоволені харчуванням? 

 

7. Якщо Ви незадоволені організацією харчування у школі, то вкажіть, що саме є 

причиною 
 

1. Меню 

2. Холодна їжа 

3. Асортимент їжі 

4. внести корективи у меню, насичити вітамінами 

5. Мала перерва. Вибір страв. 

 



6. Це не зовсім реально, але хотілося б, щоб був певний вибір. Не всі діти люблять кашу, і 

не всі-сирну запіканку. Має бути альтернатива. 

7. Відмінить сирну запіканку 

8. Є деякі страви, що більшість дітей не їсть. 

9. Неготуйте сирну запіканку. 

10. Розширити меню 

11. Зробити більше сучасне, щоб діти самі могли б вибирати,що їм подобається.  

12. Немає буфету, та якість харчування. 

 

8. Якщо Ви звертались з приводу випадків булінгу, якою була реакція закладу: 
 

9. Чи ознайомлені Ви з правилами поведінки, що прийняті у закладі та дотримуєтеся їх? 
10. Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти: (можливо обрати кілька 

варіантів відповідей) 



11. Чи порушуються Ваші права учасника освітнього процесу? 

 

12. Ваші пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення освітнього процесу та 

покращення безпечних умов у нашому закладі. 
 

1. Вчителям більше проводити розмови як себе потрібно ввести в школі, на подвір'ї біля 

школи, безпека на дорозі, правила дорожнього руху, про булінг, допомога психолога  

2. Вчителі повинні вміти працювати дистанційно (вести уроки, а не задавати щось 

прочитати, написати конспект і т.п). Порахуйте робочий час дитини в середній школі. 

Побільше вивчати на уроках і меньше задавати на самостійне вивчення. У них повинно 

бути дитинство і бажання вчитися. Можливо зпарені уроки. Вони діти, а не роботи.  

3. При новому директору все удосконалюється, і це круто!  

4. Слід розглянути варіант додаткового проходу на територію школи через прохід біля 

стадіону у вигляді невеликих воріт, які б відкривалися з 7.45 до 16:00, щоб діти з 

сусідніх будинків могли безпечно дійти до закладу і назад додому без обов'язкового 

супроводу дорослих, так як вихід з дворів на вулицю, де знаходиться центральний  вхід 

в школу, дуже небезпечний (провулок Ніколаєва дуже вузький і не облаштований 

тротуарами).  

5. Звернути увагу щодо професійного вигорання вчителів? 

6. Вхід в навчальний заклад по перепустки і вихід 

7. Все нібито непогано. 

8. В класах бажано щоб були зволожувачі повітря. 

9. Щоб був хороший інтернет для вчителів 

10. Школа старенька, потребує ремонту даху, підлоги, коридорів, харчоблоку  

11. Отремонтировать спорт зал. Сделать ещё один туалет в другом крыле здания. 

12. Більше удосконалена система роботи під час уроку_35 учнів це вже занадто на одного 

педагога. 

13. Покращити актовий зал 

14. Зробити ящики для телефонів на період уроку, у кожному кабінеті, щоб діти не 

відволікалися,та не завадили однокласникам слухати,А вчителю проводити урок.  

15. Побільше новітніх технологій і в школі повинна бути охорона 

16. Проводити більше гуртків, конкурсів для зближення учнів між собою.  

17. Покращення якості актової зали 

18. Покращити умови в спортзалі, прибрати територію на подвір'ї біля школи, побудувати 

норм. спортивний майданчик.  

 


