
 

Анкетното проучване е направено през втората половина на месец януари, 2020г. Отчетено е в 

края на месеца, което съвпада с период на грипна ваканция и намалена посещаемост. 

Представителността на анкетното проучване е средна. Отговорили са 81 от общо 176 родители /в 

това число на 10 двойки близнаци/, което е близо половината - 49 % от общия възможен брой 

отговори.  

1. Чувствате ли се осведомени в достатъчна степен по въпросите, които Ви интересуват във 
връзка с детето Ви и престоя му в детската градина? 

Не, не 
получавам 
нужната 
информация 

Да, донякъде, 
незадоволително 

В средна 
степен съм 
осведомен/а 

Достатъчно 
съм 
осведомен/а 

Напълно съм 
удовлетворен/а от 
информацията, 
която получавам 

            - 3 отговора 4 % 5 отговора 6% 30 отговора 
37% 

43 отговора 
53% 

2. Кои източници за информация основно ползвате: /може да посочите повече от един отговор/ 

Сайт на детската 
градина/ 
фейсбук на 
групата  

Разговор с 
учител 

Разговор с 
медицинска 
сестра  

Разговор с друг 
представител на 
детската градина 

Друг източник, 
моля посочете! 

34 отговора 42% 81 отговора 
100% 

57 отговора 70% 15 отговора 
19% 

от родители,  
вайбър, дете 

3. Според Вас, в достатъчна степен ли се използват ресурсите и базата на детската градина?                                        
/4 /четири/ е най-високата оценка на този въпрос/ 

                0             1              2            3             4 

- - 5 отговора 6% 21 отговора26% 51 отговора 
63% 

                                           „Не мога да преценя.“ или неотговорили - 4 родители, 5% 
4. Смятате ли, че учителите на Вашето дете полагат старание да постигнат най-доброто за 

неговото развитие в рамките на възможностите, които предлага детското заведение?                                     
/4 /четири/ е най-високата оценка за този отговор/ 

                0              1            2             3            4 

- - 2 отговора 2% 7 отговора                
9% 

72 отговора 
89% 

5. Имате ли желание и мислите ли, че сте в състояние още по ползотворно да съдействате 
за взаимни, в полза на децата взаимодействие и помощ за работата на детската градина?   

/4 /четири/ е най-високата оценка за този отговор/ 

                  0              1             2             3             4 

2 отговора 2,5% 2 отговора 
2,5% 

9 отговора 11% 17 отговора 
21% 

46 отговора 
57% 

5 родители неотговорили – 6 % 
6. Уважаеми родители, моля дайте цялостна оценка, колко добре се справяме, според Вас! 

Добре ли вършим нещата?             /4 /четири/ е най-високата оценка за този отговор/ 

               0             1              2              3             4 

- - 1 отговор 1% 15 отговора 19% 65 отговора 80% 

Какво значение има за Вас това, което правим?  

На този последен въпрос, както и по останалите, родителите изказват 
впечатления, дават оценки, предложения и смятат, че обратната връзка е важна.  


