
 

 ДЕТСКА ГРАДИНА  “ СМЕХОРАНИ”          

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

Въпросник за родители

Детска градина:  „ СМЕХОРНИ“ гр. Шумен

Дата: 04.12.2017г.

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 
развият максимално възможностите и потенциала си и да им 
осигурим възможно най-добро качество на образованието в ДГ. 
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 се осъществява в рамките на вътрешен 
одит от комисия в детската градина.

Можете да ни бъдете много полезни, ако честно и безпристрастно 
изкажете своето мнение. За целта отбележете отговора, който 
смятате за най-точен.

Ще Ви бъдем много благодарни, ако в рубриката за свободни 
отговори споделите какво Ви харесва в детската градина и какво 
особено много Ви притеснява.

Сърдечно благодарим за участието и усилията Ви.



1. Колко често осъществявате контакти с  учителите на 
детето Ви, относно неговото личностно развитие

a) 

Никога

Веднъж в седмицата

Два или три пъти в  месеца

По-често

б) Чрез други алтернативни форми за комуникация (телефон, сайт, , 
e-mail, форуми и др.)

Никога

Веднъж в седмицата

Два или три пъти в  месеца

По-често

2. Удовлетворяват ли Ви създадените в ДГ форми  за 
комуникация?

Напълно съм удовлетворен

По-скоро съм удовлетворен

Нямам мнение

По-скоро не съм удовлетворен

Не съм удовлетворен

3. Посещавате ли детската градина при организирани 
мероприятия , уроци и празници?

Винаги

В повечето случаи

Понякога

Рядко

Никога не съм посещавал



4. Образователните направления и учебно съдържание, 
съобразени ли са с потребностите на Вашето дете?

Да

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

5. Считате ли, че детската градина насърчава, подкрепя и 
мотивира вашето дете да развива максимално възможностите 
и потенциала си?

Да

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

6. Удовлетворени ли сте от организацията на образователния 
процес (методи на преподаване, подходи ,и др.)?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

7. Удовлетворява ли Ви информацията, която получавате от 
интернет страницата на детската градина?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не



8. Отговаря ли материално-техническата база на Вашите 
представи за модерна и съвременна физическа среда?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

9. Удовлетворяват ли Ви създадените условия за социално-
битово обслужване на децата(санитарно-хигиенни условия, 
здравно обслужване, сигурност и спокойствие в детското 
ежедневие, хранене и др.)?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

10. Считате ли, че в детската градина е създаден положителен
и спокоен микроклимат?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не



11. Бихте ли се включили в  мероприятия и инициативи (с 
родители, спортни игри, изложби, викторини, отбелязване на 
празници, и др.)?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

12. Бихте ли участвали в обучения за родители, организирани 
от детската градина (тренинги, беседи, дискусии, практикуми, 
семинари и др. форми за повишаване на педагогическата 
култура, по въпроси на възпитанието, консултации….)?

Да, напълно

По-скоро да

Нямам мнение

По-скоро не

Не

13. В детската градина особено много ми харесва (особено 
силна страна на детската градина е)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................

14. Притеснява ме (особено слаба страна на детската градина 
е) .................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................



15. Какво в детската градина,  според Вас трябва спешно да 
бъде подобрено/променено?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..............................................................................

16. Посочете предпочитани от Вас  инициативи, на детската 
градина, в които имате желание да 
участвате? .................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................


