
ANALIZA ANKIETY Z NAUCZANIA ZDALNEGO 
SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH

W dniach 17 – 29 kwietnia 2020 r.  wśród uczniów klas 4-8 Szkoły 
Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Pigłowicach  przeprowadzona  została 
ankieta przy pomocy platformy Survio. Celem ankiety była analiza i diagnoza 
nauczania  zdalnego  oraz  wyzwań,  które  zostały  postawione  w  czasach 
pandemii koronawirusa przed wszystkim uczniami. 

W  badaniu  wzięło  udział  71/85  uczniów  Szkoły  Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Pigłowicach, co stanowi 84 % ogółu. Respondenci  
to uczniowie klasy czwartej, szóstej, siódmej, ósmej oraz dwóch klas piątych. 
Uzyskane  wyniki  stanowią  bardzo  ważny  punkt  widzenia  wszystkich 
uczniów na temat realizacji nauczania zdalnego.

Ankieta  zawierała  11  pytań,  10  zamkniętych  i  1  otwarte.  Pytania 
dotyczyły  zasad  realizowania  nauki  zdalnej,  możliwości  technicznych, 
poziomu zadowolenia oraz zaistniałych problemów, którym nasi uczniowie 
musieli  stawić  czoła.  Ankieta  miała  tez  na  celu  ustalenie,  jakiego  jeszcze 
wsparcia ze strony szkoły wymaga taka forma edukacji.  Niezwykle ważne 
było  też  zdiagnozowanie,  czy  dzieci  odczuwają  nadmierne  obciążenie 
nauczaniem na odległość oraz jak ta forma sprawdza się w porównaniu z 
tradycyjną edukacją.

Badanie  daje  Dyrektorowi  oraz  nauczycielom  szansę  zobaczyć,  
jak nauczanie  zdalne wygląda w rzeczywistości  i  które obszary wymagają 
dalszej  pracy. Wyniki  posłużą jako inicjatywa do działania,  mając na celu 
doskonalenie i  poprawę funkcjonowania  zdalnej  edukacji  w naszej  szkole. 
Chcemy też, aby nauczanie zdalne w naszej szkole miało pozytywny wpływ 
zarówno  na  zgłębianie  podstawy  programowej,  jak  i  rozwój  umiejętności 
uczenia się naszych podopiecznych. 

WYNIKI I ANALIZA ANKIETY SURVIO

W  ankiecie  wzięło  udział  71/85  uczniów  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w 
Pigłowicach,  w  tym  siedmioro/dwunastu  z  klasy  4,  trzynastu/szesnastu  z  klasy  5A, 
dwunastu/szesnastu  
z  klasy  5B,  siedemnastu/osiemnastu  z  klasy  6,  piętnastu/szesnastu  z  klasy  7  
i siedmioro/siedmioro z klasy 8. 



Wszyscy uczniowie wypełniający ankietę (71/89) potwierdzili, że mają dostęp do Internetu. 

Na  pytanie  dotyczące  dostępu  do  komputera  w  godzinach  8.00-15.00  66  spośród  71 
ankietowanych  uczniów  (93%)  odpowiedziało  twierdząco,  natomiast  pięcioro  (7%) 
stwierdziło, że nie ma w tych godzinach dostępu do Internetu.



12 spośród 59 ankietowanych, czyli 16,9% uczniów nie może brać udziału w lekcji online, 
ponieważ w tym samym czasie rodzeństwo korzysta z tego samego komputera. 

Okazuje się, że tylko jeden z uczniów (1,4%) nie posiada telefonu z dostępem do Internetu.

100% uczniów posiada dostęp do portalu Librus (elektronicznego dziennika). 



97,2  %,  czyli  69  uczniów twierdzi,  że  otrzymuje  informacje  dotyczące  zdalnej  nauki  od 
nauczycieli  i  wychowawców.  Natomiast  dwoje  uczniów  z  klasy  ósmej  twierdzi,  że  nie 
otrzymuje takich informacji w dostępny sposób. 

42,3 %, czyli  30 uczniów spędza na zdalnej  nauce 2-4 godzin.  32,4%, czyli  23 uczniów 
spędza na nauce 1-2 godzin. 19,7%, czyli 14 uczniów – 4-6 godzin (z czego najwięcej, bo po 
4 uczniów z klasy siódmej i szóstej) oraz 5,6% mniej niż jedną godzinę (w tym 2 uczniów z 
klasy szóstej, 1 z klasy ósmej oraz 1 z klasy 5B). 

Dot. odpowiedzi 4-6 godzin z podziałem na klasy:



59  uczniów,  czyli  83,1%  uważa,  że  rodzice  pomagają  w  nauce,  natomiast  12  (16,9%) 
twierdzi, że nie.

67,6%,  czyli  48  uczniów  jest  zadowolonych  z  obecnego  systemu  nauczania  zdalnego, 
natomiast 32,4%, czyli 23 uczniów nie jest zadowolona. 

Na pytanie 11 dotyczące problemów z nauką zdalną uczniowie klasy czwartej odpowiedzieli, 
że  mają  problem  z  samodzielnością,  językiem  niemieckim,  zrozumieniem  zadań  oraz 
odszukaniem informacji na Librusie. 

Uczniowie  klasy  5A  mają  problemy  techniczne  najczęściej  z  Internetem  (6/13 
ankietowanych),  4  nie  ma  żadnych  problemów,  1  ma  problem  z  językiem  angielskim  i 
matematyką,  
1 z odsyłaniem zadania domowego, 1 z wyszukiwaniem informacji o lekcjach online. 

Uczniowie klasy 5B najwięcej problemów mają z ilością zadań (4/12 uczniów), 1 nie słyszy, 
co  kto  mówi  w trakcie  lekcji  online,  1  nie  może  się  zmobilizować  do  nauki,  1  brakuje 
kontaktu z nauczycielem w danym momencie, 2 uczniom lekcje online sprawiają problem, 3 
uczniom nic nie sprawia problemu.   

Uczniowie klasy 6 – 6/17 uczniów nie ma żadnych problemów, 2 ma za dużo zadań, 1 ma 
problem  z  nieprzerobionymi  zadaniami,  1  z  nieprzerobionymi  tematami,  1  z  pisaniem 
samodzielnych notatek, 1 z różnymi błędami w programach do nauczania np: czasem nikogo 
nie słychać, 1 ze słabym Internetem, 1 z trudnymi zadaniami,  1 ma problem z zadaniami 
przez  wiadomości,  1  ze  zbyt  małą ilością  matematyki  online,  dla  1 korzystanie  z  innych 
platform niż zoom sprawia zamieszanie.



Uczniowie klasy 7 – 5/15 uczniów nie ma z niczym problemów, 2 uczniów ma problem  
z historią i polskim, 1 ma problem z logowaniem na lekcje, zawieszaniem systemu, lekcjami 
w  tym  samym  czasie  z  rodzeństwem,  szukaniem  informacji  o  lekcjach  we  wszystkich 
portalach,  1  z  dużą  ilością  zadań,  1  z  opanowaniem  tematu  podczas  lekcji  online,  1  z 
problemami  technicznymi  oraz  niektórymi  linkami,  które  stanowią  problem z  otwarciem, 
wyrzucenie  
z  sieci,  1  problemy  z  wchodzeniem  na  platformę  Webex,  1  z  przepisywaniem  notatek,  
1 ze zrozumieniem tematów, 1 z za długimi notatkami do samodzielnego zrobienia, reszta dla 
tej osoby jest super.

Uczniowie klasy 8 – 4/7 nie ma żadnych problemów, 1 uczeń ma problem z ilością pracy i 
tym, że czasem nie może wszystkiego zrobić, 1 z lekcjami Matematyki których nie rozumie, 
1 z notatkami, 1 ma problemy techniczne i czasem nie może się połączyć z nauczycielami.

Podsumowując, 22 uczniów z wszystkich klas nie ma żadnych problemów, 14 ma problemy 
techniczne, z Internetem, bądź ograniczoną dostępność do sprzętu, 8 twierdzi, że za dużo jest 
zadań, 4 ma problem z przepisywaniem notatek, 3 zgłasza problem przesyłania informacji  
w różnych miejscach na librusie, 3 ma problem ze zrozumieniem matematyki, 2 z językiem 
polskim, 2 z lekcjami online, 2 z platformą Webex, pozostali uczniowie zgłosili pojedyncze 
problemy, dotyczące sfery prywatnej i organizacji pracy. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY Z UCZNIAMI  
W CZASIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ: 

 Uczniowie  samodzielnie  (np.  przez  e-dziennik)  lub  z  pomocą rodziców nawiązują 
kontakt  
z wychowawcą i nauczycielami, pracują systematycznie,
 Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco 
zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców),
 Jeśli  uczeń jest  nieobecny na zajęciach musi  otrzymać w Wiadomości  na Librusie 
materiał  
z lekcji online do pracy indywidualnej w domu, 
 Zaleca  się  kontynuowanie umieszczania wszystkich  lekcji  online w Terminarzu na 
Librusie dzień przed planowanym spotkaniem, dodatkowo rodzic otrzymuje wiadomość na 
temat planowanego spotkania, 
 Terminy  wykonania  zadań  nie  mogą  być  zbyt  krótkie.  Wiadomości  i  zadania  od 
jednego  nauczyciela  (z  jednego  przedmiotu)  powinny  być  przekazywane  z  zachowaniem 
równomiernego  obciążenia  ucznia  w  korelacji  z  innymi  otrzymywanymi  zadaniami  
z pozostałych przedmiotów,
 Zaleca  się,  aby treści  instrukcje  dla  uczniów były  proste  i  jasne,  nieprzeładowane 
treściami nieistotnymi,
 Warto pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, generowanie wiadomości elektronicznej 
to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę,
 Uczeń  odsyła  wykonaną  pracę  w  terminie  zgodnie  z  wytycznymi  od  nauczyciela 
danego przedmiotu, 
 W miarę możliwości nauczyciele łączą się z uczniami przez platformę ZOOM lub 
Webex,
 Nauczyciele  doceniają  i  wspierają  swoich  uczniów,  motywują  ich  do  działania, 
wychowawcy monitorują pracę swoich podopiecznych, 



 Wychowawcy klas powinni przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat planowania 
i organizacji pracy podczas nauki zdalnej, 
 Rodzice powinni wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac. 

Opracowała:
Beata Przybył


