
GMINA 

DOBIEGNIEW   

 

 

 

ANKIETA 

NA POTRZEBY PROJEKTU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU DO OPIEKI  

NAD DZIEĆMI DO LAT 3  

 
 

 

Drodzy Państwo!  

   Burmistrz Dobiegniewa, w związku z planami budowy żłobka w miejscowości Dobiegniew 

uprzejmie prosi o wyrażenie Państwa opinii na temat planowanej inwestycji. Zwracamy się do 

wszystkich rodziców z terenu Gminy Dobiegniew wychowujących dzieci w wieku do lat trzech z 

prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie. Pozwoli nam to podjąć 

najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej 

Gminy. Ankieta jest całkowicie anonimowa. 

  

1. Czy jest Pan/i za powiększeniem ilości miejsc dostępnych w żłobku dla dzieci w wieku do lat 3  

na terenie Gminy Dobiegniew?  

        □ TAK          □ NIE 

2. Czy byłby/byłaby Pan(i) zainteresowany/a umieszczeniem dziecka w wieku do 3 lat                         

w żłobku znajdującym się w Dobiegniewie?  

        □ TAK          □ NIE 

3. Proszę wpisać rok i miesiąc urodzenia dziecka/dzieci do 3 lat, które ewentualnie korzystałyby z 

opieki w żłobku.……………... 

4. Ile godzin dziennie chcieliby Pan/Pani korzystać z opieki zorganizowanej nad swoim  dzieckiem ? 

        □ do 4 godzin  

        □ do 6 godzin  

        □ do 8 godzin  

        □ do 10 godzin  

        □  powyżej 10 godzin 

  5. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  

       □ TAK         □ NIE 

  6. Czy Pana/Pani zdaniem żłobek sprzyja rozwojowi społecznemu dziecka?  

       □  TAK       □ NIE 



 

  7. Czy korzysta Pan/Pani aktualnie z jakichkolwiek form opieki nad swoim dzieckiem do 

lat  3? 

 żłobek w miejscowości ……………………………… 

 klub dziecięcy w miejscowości ……………………… 

 niania/opiekunka……………………………………... 

 inne (jakie?) …………………………………………. 

  8. Informacja o sytuacji zawodowej kobiety (matki/opiekuna prawnego):  

        □ uczę się 

        □ przebywam na urlopie macierzyńskim 

        □ jestem osobą aktywną zawodowo  

        □ jestem osobą bezrobotną poszukującą pracy/zarejestrowaną w Urzędzie Pracy*  

        □ jestem osobą nieaktywną zawodowo/zajmuję się opieką i wychowywaniem dzieci 

        □ nie dotyczy 

   9. Informacja o sytuacji mężczyzny (ojca/prawnego opiekuna):  

       □ uczę się 

       □ przebywam na urlopie ojcowskim 

       □ jestem osobą aktywną zawodowo  

       □ jestem osobą bezrobotną poszukującą pracy/zarejestrowaną w Urzędzie Pracy*  

       □ jestem osobą nieaktywną zawodowo/zajmuję się opieką i wychowywaniem dzieci 

       □ nie dotyczy 

   10. Czy pozostawienie dziecka w żłobku skłoniłoby Panią do:  

       □ powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim  

       □ poszukiwania pracy 

       □ kontynuowania nauki 

       □ żadne z powyższych 

   11. Czy pozostawienie dziecka w żłobku skłoniłoby Pana do:  

       □ powrotu do pracy po urlopie ojcowskim 

       □ poszukiwania pracy 

       □ kontynuowania nauki 

       □ żadne z powyższych 



  Dziękujemy za wypełnienie ankiety!     

*niepotrzebne proszę skreślić 

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać DO DNIA 05.10.2020 na adres zlobek@dobiegniew.pl 

(elektroniczny formularz ankiety znajduje się na www.dobiegniew.pl). Ankiety w formie 

papierowej dostępne będą: 

    •  w biurze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 

Dobiegniew. Wypełnioną ankietę można zostawić w biurze Dyrektora Żłobka. 

    • oraz w Punkcie Informacji w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, Obrońców Pokoju 24,   

66-520 Dobiegniew, na parterze. Wypełnioną ankietę proszę zostawić w Punkcie Informacji. 
 


