
Czy uważa Pan/i, że warunki nauczania w szkole będą wystarczająco 
bezpieczne dla zdrowia?
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Czy wie Pan/i na jakich zasadach będzie odbywało się nauczanie Pani/Pana dziecka?
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51,8% 48,2%

n=662NieTak

Rok szkolny za kilka dni,  
a rodzice bez informacji i z obawami  

o bezpieczeństwo

Prawie połowa rodziców nie wie, na jakich zasadach będzie odbywało się nauczanie ich dzieci, a 62,1% 
uważa, że warunki w szkole nie będę wystarczająco bezpieczne.

48,2% Polaków nie wie na jakich zasadach będzie odbywało się nauczanie ich dzieci wynika z sondażu przeprowadzonego 
przez Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® 20-25 sierpnia 2020 roku. Badanie metodą CAWI zrealizowano  
od 20 do 25 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

Źródło: Badanie własne

62,1% rodziców uczestniczących w badaniu BioStat® poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego uważa, że warunki 
nauczania w szkole nie będą wystarczająco bezpieczne dla zdrowia.

Źródło: Badanie własne



Czy ewentualna organizacja nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym 
wpłynie na organizację życia w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
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Czy Pani/Pana dziecko jest przygotowane do zajęć na odległość?
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71,5% 28,5%

n=662NieTak

 Źródło: Badanie własne

Z kolei 71,5% uczestniczących w sondażu rodziców jest przekonanych, że ich dzieci są przygotowane do zajęć szkolnych 
na odległość. Oznacza to równocześnie, że 28,5% dzieci może napotykać na różnego rodzaju utrudnienia przy nauczaniu 
zdalnym.

Źródło: Badanie własne

Tylko w sumie 18,7% ankietowanych rodziców uważa, że organizacja nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym nie 
wpłynie na funkcjonowanie ich rodziny. Wpływ taki przewiduje natomiast w sumie 55,6% rodzin, z czego dla co czwartej 
będzie to oznaczało zdecydowane zmiany w organizacji życia gospodarstwa domowego.

 Źródło: Badanie własne

Czy otrzymał/a Pan/i informacje o tym, jak będą zorganizowane zajęcia szkolne dzieci?
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32,5% 67,5%

n=662NieTak

Jeszcze większy jest odsetek rodziców zdezorientowanych sytuacją. 67,5% ankietowanych nie otrzymało informacji o 
tym, jak będą zorganizowane zajęcia szkolne dzieci. Tylko co trzeci respondent twierdzi, że otrzymał informację o formie 
prowadzenia zajęć szkolnych.



Środki dezynfekujące

Maseczka na usta i nos 
- wielorazowa, np. bawełniana

Przyłbica z tworzywa sztucznego

Maseczka na usta i nos 
- jednorazowa

n=662

W jaki sposób zamierza Pan/i zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem dziecko 
podczas pobytu w szkole?
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Zapytani o to, w jaki sposób zamierzają zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem swoje dzieci podczas pobytu w 
szkole rodzice wskazywali najczęściej na środki dezynfekujące (68,9% wskazań). Wielorazowe (np. bawełniane) maseczki 
na usta i nos zamierza stosować 56,5% respondentów. Co czwarty rodzic wyposaży dziecko w przyłbicę z tworzywa 
sztucznego, a co piąty w maseczkę jednorazową. Co dziewiąty przewiduje również wykorzystanie elementów garderoby – 
chusty lub szala. 6,9% rodziców zamierza posyłać dzieci do szkoły bez zabezpieczeń.

Źródło: Badanie własne

Najlepszą zdaniem rodziców biorących udział w sondażu BioStat formą nauczania w nowym roku szkolnym będzie 
nauczanie w salach szkolnych w mniejszych grupach (24,6%). Jednak 21,5% ankietowanych rodziców uważa, że nauczanie 
powinno odbywać się w salach szkolnych na normalnych zasadach. Nauczanie hybrydowe – częściowo w budynku 
szkolnym, a częściowo na odległość – preferuje 15,7% respondentów. Nauczanie w salach szkolnych, lecz po założeniu 
maseczek i przy zachowaniu dystansu społecznego uznaje za najlepszą formę 14,8% rodziców. Dla 11,9% najlepszą formą 
byłoby nauczanie rotacyjne lub zmianowe, a dla 11,5 wyłącznie na odległość.

n=662

Czy uważa Pan/i, że najlepszą formą nauczania w nowym roku szkolnym będzie:
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Nauczanie w salach szkolnych 
w mniejszych grupach uczniów
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Nauczanie w salach szkolnych 
– w maseczkach i dystansem społecznym

14,8%

Nauczanie rotacyjne lub zmianowe 11,9%

Nauczanie hybrydowe– częściowo
w budynku szkoły, częściowo na odległość

15,7%

11,5%

 Źródło: Badanie własne



Czy spodziewa się Pan/i, że od września będzie poświęcać na sprawy związane 
z edukacją swoich dzieci:

n=662
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Czy w okresie od marca do czerwca poświęcał Pan/i na sprawy 
związane z edukacją swoich dzieci:
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Ponad dwie trzecie rodziców spodziewa się, że od września będzie poświęcać więcej czasu na sprawy związane z edukacją 
swoich dzieci. Jedna trzeci przeznaczy na to tyle samo czasu, co wcześniej. W sumie 8,7% rodziców odczuje ulgę – 
przeznaczając na opiekę nad dziećmi mniej czasu.

 Źródło: Badanie własne

W porównaniu do warunków nauczania przed pandemią, okres nauczania na odległość od marca do czerwca oznaczał dla 
trzech czwartych rodziców konieczność poświęcania na sprawy związane z edukacji dzieci więcej czasu niż wcześniej. Co 
drugi rodzic uważa, że było to zdecydowanie więcej czasu niż przed ogłoszeniem pandemii.



dr Monika Jaremków, dyrektor ds. badań w BioStat

Rozpoczynający się za kilka dni rok szkolny nie będzie łatwy dla większości polskich 
rodziców. Przede wszystkim z powodu niepewności czego spodziewać się w placówkach 
edukacyjnych oraz jak organizować życie rodzinne. Prawie połowa rodziców nie wie, na 
jakich zasadach będą uczyły się ich dzieci, a ponad dwie trzecie nie otrzymało informacji 
o formie prowadzonych zajęć szkolnych. A przecież wprowadzenie zajęć w formie na 
przykład hybrydowej wpłynie na funkcjonowanie co najmniej połowy gospodarstw 
domowych.

Sześciu na dziesięciu uczestników sondażu BioStat jest przekonanych, że warunki w szkole nie będą wystarczająco 
bezpieczne. Przed zakażeniem w szkole rodzice zamierzają chronić swoje dzieci stosując przede wszystkim środki 
dezynfekujące. Maseczki na usta i nos – jednorazowe i wielorazowe – przygotuje trzy czwarte rodziców, co czwarty 
wyposaży latorośl w przyłbicę, ale co czternasty rodzic pośle dziecko do szkoły bez zabezpieczeń.
Choć ponad siedemdziesiąt procent rodziców uważa, ze ich dzieci są przygotowane do zajęć na odległość, to wysoki 
odsetek – 28,5%! - osób przyznających, że dzieci nie są przygotowane do zdalnej nauki, powinien być sygnałem 
ostrzegawczym.

Komentarz

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® 20-25 sierpnia 2020 roku. Badanie 
zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie 
prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.


