PODSUMOWANIE ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 208
WS. GAZETKI PRZEDSZKOLNEJ „DZIELNIACZEK”
Już ponad od ponad siedmiu lat wydajemy dla Państwa gazetkę przedszkolną
„Dzielniaczek”. Naszym założeniem było, aby był to miesięcznik informacyjno-edukacyjny,
bezpłatnie dostępny na terenie placówki, a od 3 lat również na stronie internetowej
przedszkola.
Po tak długim już czasie chcemy dowiedzieć się, na ile spełniamy Państwa
oczekiwania tak od strony merytorycznej, jak i technicznej.
W dniach 17-31.10.2011 roku w tym celu przeprowadziliśmy

wśród rodziców

naszych przedszkolaków ankietę, w której zamieściliśmy następujące pytania:

1. Czy czytają Państwo gazetkę przedszkolną „Dzielniaczek”?
2. Czy poza Państwem ktoś jeszcze z rodziny lub znajomych czyta „Dzielniaczka”?
3. W jakiej formie odpowiada Państwu publikacja tej gazetki?
Forma papierowa ( dostępna na terenie przedszkola)
Forma elektroniczna ( do pobrania na stronie internetowej przedszkola)
4. Czy napotykają Państwo jakieś trudności w zakresie dostępności gazetki?
5. Czy artykuły zamieszczane w „Dzielniaczku” spełniają Państwa oczekiwania?
6. Proszę podać swoje propozycje artykułów:
Inne uwagi dotyczące miesięcznika „Dzielniaczek”.

Otrzymaliśmy 10 wypełnionych ankiet.
Na powyższe pytania udzielili Państwo następujących odpowiedzi:
1.

Każda osoba wypełniająca ankietę jest czytelnikiem naszej gazetki ( 10 osób).

2.

Poza ankietowanymi osobami gazetkę czytają jeszcze:
Tata, babcia, mąż, córka, znajomi.

3.

5 osób wybiera formę papierową miesięcznika.
4 osoby formę elektroniczną, dostępną na stronie internetowej przedszkola.
1 osoba wskazała obie formy, jako dogodne.
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4.

Żadna z osób ankietowanych nie stwierdziła trudności w zakresie dostępności
do gazetki.

5.

6 osób odpowiedziało, że artykuły umieszczane w gazetce spełniają ich
oczekiwania.
4 osoby odpowiedziały, że artykuły te spełniają tylko część ich oczekiwań.

6.

Wśród propozycji artykułów znalazły się tematy:
Jak obsługiwać niepełnosprawne i niemówiące dziecko?
Porady psychologiczne – jak radzić sobie ze stresem, który pojawia się w
związku z niepełnosprawnością dziecka?
Pomoc dla rodziców dziecka niepełnosprawnego.
Porady dotyczące dzieci z autyzmem.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankiety i podzielili się z nami
informacjami zwrotnymi nt. naszego pisemka.
Postaramy się spełnić w większym stopniu Państwa oczekiwania.
Osoby, które chciałyby jeszcze wziąć udział w ankiecie, mogą pobrać ją z naszej
strony internetowej z zakładki „NASZA GAZETKA”, wydrukować, wypełnić i włożyć
anonimowo do przegródki w przedsionku przedszkola, koło windy, skąd można brać
bezpłatne egzemplarze „Dzielniaczka” lub wypełnić ją internetowo i automatycznie
wysłać do nas.

Warszawa, dn. 08.01.2012 r.

Z poważaniem
Redakcja „Dzielniaczka”

2

