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Wstęp 
Urząd Miasta Edynburga chciałby dowiedzieć się, co rodzice oraz opiekunowie 
myślą na temat opieki pozaszkolnej. Chcielibyśmy wiedzieć, z których serwisów 
Państwo korzystają, jakie mają Państwo zdanie na ich temat i czy jest cokolwiek, 
co chcielibyście w nich zmienić.  
 
Ankieta jest przeznaczona tylko dla rodziców i opiekunów dzieci/ młodzieży od 
klasy pierwszej szkoły podstawowej (P1) do klasy szóstej szkoły średniej (S6). 
 
Ankieta jest anonimowa i nikt nie zidentyfikuje Państwa na podstawie Państwa 
odpowiedzi.  
Urząd Miasta Edynburga chce ulepszyć opiekę pozaszkolna. Także Rząd Szkocji 
poprosił wszystkie urzędy miejskie, by porozmawiały z rodzicami i opiekunami na 
temat korzystania z opieki pozaszkolnej, po to, by mogła ona zostać ulepszona.  
W związku z tym Państwa opinie są bardzo ważne i wykorzystamy je, by w 
przyszłości zaplanować dla Państwa odpowiednie usługi.  
 
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat ankiety lub informacji 
ogólnych na temat opieki pozaszkolnej, prosimy o kontakt: 
earlyyears@edinburgh.gov.uk lub 0131 529 2103. 
 

1. Proszę powiedzieć, z których z poniżej podanych rodzajów opieki 
pozaszkolnej Państwo korzystają. 
(Proszę zaznaczyć wszystkie, z których Państwo korzystają) 
- Zajęcia świetlicowe w szkole (ang. After school club) 
- Zajęcia świetlicowe poza szkołą (tj. w innym miejscu) 
- Klub śniadaniowy 
- Klub przejściowy dla klasy P1 
- Zajęcia wakacyjne 
- Opiekun 
- Obecnie nie korzystam z opieki pozaszkolnej. 
- Nieformalna forma opieki (na przykład poprzez rodzinę, przyjaciół itp.) 
Inne, prosimy o wskazanie: 
 
 
 
 
 

2. Zakładając, iż są dostępne miejsca, co jest dla Państwa najważniejsze, 
gdy rozważają Państwo podjęcie decyzji dotyczącej opieki 
pozaszkolnej? 
- koszt 
- lokalizacja 
- jakość opieki 
- zapewniony transport 
- godziny otwarcia 
Inne, prosimy o wskazanie:  
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3. Czy jest jakakolwiek pora roku dla Państwa, która jest trudniejsza w 
zakresie opieki pozaszkolnej? 
(Prosimy o zaznaczenie tych, które Państwa dotyczą). 
- okres semestralny 
- okres wakacji szkolnych 
- dni, gdy szkoła jest zamknięta dla uczniów (ang. In-service day) 
Inne, prosimy o wskazanie: 
 
 
 

4. Jakie jest Państwa zdanie na temat kosztów opieki pozaszkolnej? 
Czy są: 
- zbyt wysokie 
- odpowiednie 
- za niskie 
- nie dotyczy – nie płacę za opiekę pozaszkolną 

 
5. Według Państwa, jako rodzica/ opiekuna, jakie są dwie najlepsze 

rzeczy dotyczące opieki pozaszkolnej? 
 
a) 
b) 
 

 
6. A jakie są dwie rzeczy, które chcieliby Państwo ulepszyć? 

 
a) 
b) 
 

 
7. Czy mają Państwo jakiekolwiek obawy dotyczące opieki pozaszkolnej 

dla Państwa dzieci w przyszłości? (Na przykład, czy zmieni się opieka, 
jeśli dziecko zmieni szkołę itp.) 
 
 

 
     Na temat Państwa 
     Pomimo tego, iż jest to anonimowa ankieta, byłby pomocne, jeśli powiedzieliby 
nam Państwo troszeczkę o sobie, oraz o swojej sytuacji.  
 

8. Proszę powiedzieć nam, do której szkoły uczęszcza Państwa dziecko/ 
dzieci. 

 
       Proszę wypisać: 
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9. Państwa dziecko/ dzieci 
 
Proszę powiedzieć nam, czy mają Państwo dzieci, które obecnie 
uczęszczają do: 
(Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi odnoszące się do Państwa 
sytuacji). 
- Klasy 1 do 3 szkoły podstawowej  
- Klasy 4 do 7 szkoły podstawowej 
- klasy 1 i 2 szkoły średniej 
- klasy S3 i wyżej 

 
10. Ile dzieci w wieku przedszkolnym (wiek od 0-5 lat) oraz szkolnym mają 

Państwo? 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 lub więcej 
- Wolelibyśmy nie mówić 

 
11. Status zatrudnienia 

Czy są Państwo obecnie: 
- zatrudnieni na pełen etat 
- zatrudnieni na część etatu 
- studentem lub praktykantem 
- otrzymują Państwo zasiłki dla osób niepracujących 
- sprawują Państwo opiekę rodzicielską/ opiekuńczą, nie pracując 
zawodowo 
 

12. Jaki jest Państwa dochód roczny w gospodarstwie domowym przed 
podatkiem? (Nie biorąc pod uwagę zasiłków ulg podatkowych, zasiłku 
rodzinnego itp.) 
- mniej niż £15.000 
- £15.000 - £25.000 
- £25.000- £35.000 
- £35.000 - £45.000 
- £45.000 + 
- Wolelibyśmy nie mówić 
 

13. Czy są Państwo: 
 
- mężczyzną 
 
- kobietą 
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14. Czy są Państwo samotnym rodzicem? 
 
- tak 
 
- nie 
 
- Wolelibyśmy nie mówić 

 
15. Jak opisaliby Państwo swoje pochodzenie etniczne? 

 

- Białe, Wielka Brytania 
- Białe, Inne 
- Azjatyckie – Bangladeskie 
- Azjatyckie – Chińskie 
- Azjatyckie – Pakistańskie 
 

- Azjatyckie – Inne 
- Czarne – Afrykańskie 
- Czarne – Karaibskie 
- Czarne – Inne 
- Cygańska 
społeczność 
wędrowna 
- Zawodowa 
społeczność 
wędrowna 

- Inna społeczność 
wędrowna 
- Mieszane 
- Nie wiem 
- Wolelibyśmy nie 
mówić 

 
16. Czy według Państwa Wasze dziecko jest niepełnosprawne? 

(Oznacza to długotrwałą fizyczną lub psychiczna przypadłość, która 
powoduje, iż czynności codzienne są dla tej osoby bardzo trudne bez 
odpowiedniego wsparcia). 
  
- tak 
- nie 
- Wolelibyśmy nie mówić 
 

17. Jeśli odpowiedzieli Państwo ‘tak’, na powyższe pytanie, to czy 
otrzymują Państwo zasiłek dla osób niepełnosprawnych? (ang. 
Disability Living Allowance) 
 
- tak 
- nie 
- Wolelibyśmy nie mówić 
 
 
 

 

 


