
 ДЕТСКА ГРАДИНА  “ СМЕХОРАНИ”          

           9700  гр. Шумен, ул. Христо Генчев №6 тел. 887047 e-mail: cdg12@abv.b                      

Въпросник за родители

Детска градина „Смехорани”гр. Шумен

Уважаеми родители,

Този въпросник има за цел да проучи Вашата удовлетвореност относно качеството на
мениджмънта и на предлаганите образователни услуги в детската градина. Ние желаем децата
Ви да развиват максимално възможностите и потенциала си и да им осигурим възможно най-
добро  качество  на  образованието  в  детската  градина.  Особено  много  разчитаме  на
сътрудничеството с Вас. Отговорите Ви ще ни помогнат да оценим успеха или неуспеха на
тези  усилия,  ефективността  на  нашата  съвместна  работа  и  да  внесем  подобрения,  ако  е
необходимо.

Проучването е анонимно и си осъществява в рамките на вътрешен одит от комисия в
детската градина.

Можете  да  ни  бъдете  много полезни,  ако честно  и  безпристрастно  изкажете  своето
мнение.

Сърдечно благодарим за участието Ви!

1. В таблицата по-долу, изберете  и отбележете с „Х“ в каква степен,  според Вас,  детската
градина подкрепя развитието на децата във всяка една от посочените области.

Области 

В каква степен детската градина дава знания на децата в
посочените области?

Категорич
но не

подкрепя

Повече не
подкрепя,
отколкото
подкрепя

Неутрално

Повече
подкрепя,
отколкото

не
подкрепя

Категорич
но

подкрепя

-2 -1 0 +1 +2
1) Български език и 
литература
2) Математика
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3) Околен свят
4) Изкуства (изобразително 
изкуство, музика и др.)
5) Конструиране и 
технологии
6) Физическа култура и 
спорт
7) Здравословен начин на 
живот
8) Сигурност, защита
9) Спазване на режим – сън,
почивка, хранене
10) Умения за 
самообслужване
11) Познавателни умения
12) Обща и фина моторика

Области 

В каква степен детската градина въздейства на децата в
посочените области?

Категорич
но не

подкрепя

Повече не
подкрепя,
отколкото
подкрепя

Неутрално

Повече
подкрепя,
отколкото

не
подкрепя

Категорич
но

подкрепя

-2 -1 0 +1 +2
13) Социални умения и 
гражданско поведение 
(общуване, взаимодействие 
и партньорство с връстници
и възрастни; изразяване на 
чувства; емпатия; спазване 
на правила; отстояване на 
ценности и права; 
разпознаване на 
дискриминационно 
поведение)
14) Личностни умения 
(позитивно 
самовъзприемане; 
увереност в себе си; 
саморегулация) 
15) Умения за опазване на 
околната среда

2. Какви бяха предварителните Ви очаквания към детската градина, която посещава Вашето
дете? 
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3.Оправдаха  ли  се  предварителните  Ви  очаквания  към  детската  градина,  която  посещава
Вашето дете? Моля коментирайте!

4. Какво трябва да се направи, според Вас, за да отговори детската градина по-адекватно на
очакванията Ви?

5. По какво разбирате дали детската градина е добра за Вашето дете? 

6. Отговаря ли материално-техническата база на Вашите представи за модерна и съвременна
физическа среда?
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7.  Удовлетворяват  ли  Ви  създадените  условия  за  социално-битово  обслужване  на  децата
(санитарно-хигиенни  условия,  здравно  обслужване,  сигурност  и  спокойствие  в  детското
заведение, хранене и др.)

8. По какво съдите дали определен детски учител е добър професионалист?

9. Посочете някои положителни ефекти върху развитието/поведението на Вашето дете, които
се дължат на детската градина и на детските учители.

10.  Посочете  някои  негативни  ефекти  (ако  има  такива)  върху  развитието/поведението  на
Вашето дете, които се дължат на детската градина.

4



11.  Бихте  ли  предпочели  за  Вашето  дете  друга  детска  градина  или  друг  начин  за
предучилищно образование (например: полудневна, почасова или самостоятелна организация
и др.)? Аргументирайте се!

12. Удовлетворени ли сте от взаимодействието между Вас и учителите на Вашето дете? Моля
посочете, защо сте удовлетворени, или защо не сте удовлетворени!

13. Удовлетворяват ли Ви създадените в детската градина форми на комуникация?

14. Удовлетворява ли Ви информацията, която получавате от интернет страницата на детската
градина?
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15. С какво родителите биха допринесли за промяна на детската градина в посоката,  която
желаете? Как? 

16.  Какво  трябва да  се  направи,  за  да  отговори детската  градина  по-добре  на  нуждите  на
децата?

17.  Бихте  ли  се  включили  в  обучения  за  родители,  организирани  от  детската  градина
(тренинги,  беседи,  дискусии,  практикуми,  семинари  и  други  форми  за  повишаване  на
педагогическата култура, по въпроси за възпитанието, консултации…)

18. Посочете предпочитани от Вас инициативи на детската градина, в които имате желание да
участвате.
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19. Ако мислите, че детските учители трябва да имат повече права, посочете някои от тях.

20. Моля, дайте Вашата обобщаваща оценка като използвате посочената скала.  Отбележете
(например, с кръстче) цифрата, която съответства на Вашия отговор, като имате предвид, че 1
е най-ниска оценка, а 10 - най-висока оценка.

а) „Детската градина е добро място за децата.“ 

Посочете някои критерии, които използвахте, за да направите тази оценка.

б) „Детската градина е добро място за родителите.“
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Посочете някои критерии, които използвахте, за да направите тази оценка.

21. Тук може да напишете нещо, което не сте успели да споделите по-горе:

1) Вие сте родител на дете, което учи в:
а) първа група;
б) втора група;
в) трета група;

г) четвърта група;
(Забележка: Ако имате две или повече деца,

които посещават детска градина, може да
подчертаете повече отговори)

2) Вашето образование е:
а) висше
б) полувисше /колеж
в) средно
г) основно

     д) начално                         Благодарим Ви!

3) Вашата възраст е:

а) до 30 год.

б) 31-40 год.

в) 41-50 год.

г) 51-60 год.

д) над 60 год.

4) Вашият пол е:

а) жена;

б) мъж.
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