


Co rodzice wiedzą 
o zmianach w oświacie

BADANIE
wykonane metodą ankietową 

na próbie 12 232 rodziców korzystających 

z e-dziennika VULCAN

wrzesień 2016 r. 



CEL BADANIA

VULCAN sp. z o.o. już od 28 lat aktywnie wspiera polską 
edukację. Przez te lata mieliśmy okazję być świadkami 
większych i mniejszych zmian. Te, których ostateczny kształt 
mamy poznać we wrześniu 2016 r. wydają się być 
najpoważniejszymi od dłuższego czasu. 
Dlatego właśnie postanowiliśmy zapytać rodziców 
korzystających z naszego e-dziennika VULCAN 
o to, jak oceniają zaproponowane zmiany i czy reforma budzi 
w nich jakieś obawy. Zapraszam do zapoznania się z wynikami 
badania. 



PYTANIE 1 N=12 232

Czy powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum będzie według Pana/Pani 
korzystny dla dzieci?

64,32%

24,60%

11,08%

Tak Nie Nie wiem, nie mam zdania



PYTANIE 2 (zadane osobom, które uważają, że powrót do starego systemu jest 
dobry) N=7868 

Dlaczego uważa Pan/ Pani, że powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum 
będzie korzystny dla dzieci?

43,60%

51,39%

5,01%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inny powód

Według mnie nie ma sensu rozdzielanie
zgranej klasy i przenoszenie dzieci do
nowej szkoły na trzy lata, kiedy
przypada trudny okres dojrzewania

Sam/a chodziłem/am do szkoły w takim
systemie i uważam go za dobry



PYTANIE 3 (zadane osobom, które uważają, że powrót do starego systemu jest 
zły)  N=3009
Dlaczego uważa Pan/ Pani, że powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum nie będzie 
korzystny dla dzieci?

39,33%

52,22%

8,45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inny powód

Wiąże się to z niepotrzebnymi
zmianami np. budynku, programów
szkolnych, podręczników,
nauczycieli etc.

Nie ma sensu zmieniać czegoś, co
już dobrze funkcjonuje



PYTANIE 4 N=12 232

Czy obawia się Pan/Pani dodatkowych kosztów związanych ze zmianami w systemie edukacji?

37,42%

45,94%

16,64%

Tak Nie Nie mam zdania



PYTANIE 5 N=7 107  *wielokrotny wybór

Jeśli ma Pan/Pani obawy związane ze zmianami w systemie edukacji, to czego obawia się Pan/Pani 
najbardziej? 

7,49%

31,60%

7,51%

23,34%

77,75%

7,21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

inne

obawiam się, że zanim nowy system zacznie dobrze
funkcjonować, jakość nauczania może być gorsza
(zmiany programów, konieczność dostosowania się
przez nauczycieli do nowego
systemu)
obniżenia szans mojego dziecka (nie dostanie się na
studia, bo przez zmiany nie zyska potrzebnych
kompetencji)

zmian nauczycieli

tego, że w jednej szkole będą uczyły się dzieci według 
dwóch różnych systemów – uczęszczające do 4-
letniego liceum i uczęszczające do 3-letniego liceum

tego, że dziecko/dzieci będą musiały kontynuować
naukę w nowym budynku



METRYCZKA
Informacje na temat szkoły, programu nauczania, zmian w oświacie czerpię głównie   *wielokrotny wybór

13,37%

16,97%

59,50%

3,61%

6,55%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

inne

od znajomych

internetu (artykuły, strony
internetowe)

szkoły

mediów tradycyjnych (telewizja,
radio, gazeta)



METRYCZKA
Płeć

80,41%

19,59%

Kobieta

Mężczyzna



METRYCZKA
Miejsce zamieszkania

23,42%

41,38%

13,82%

21,39%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

miejscowość powyżej 200.000
mieszkańców

miejscowość powyżej 100.000 do
200.000 mieszkańców

miejscowość powyżej 5.000 do 100.000
mieszkańców

miejscowość do 5.000 mieszkańców



METRYCZKA
Miejsce nauki dziecka *możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi

80,16%

30,38%

22,56%

Szkoła podstawowa Gimnazjum
Szkoła

ponadgimnazjalna

Typ szkoły 80,16% 30,38% 22,56%



Dziękuję za uwagę


