
Ankieta anonimowa – obiady w szkole 

1.Czy Państwa dziecko korzysta z obiadów w szkole? Jeśli tak, to czy przez cały tydzien czy w 
wybrane dni? Jeżeli w wybrane dni, to w które?

Gimnazjum:                                                       Liceum:
Tak - 21                                                             Tak - 7
Wybrane dni – 10                                              Wybrane dni - 8
Nie – 43                                                             Nie – 83

Do szkoły uczęszcza około 500 uczniów, na ankietę w klasach podczas zebrania i drogą mailową 
odpowiedziało łącznie 172 osoby.

2.Jeżeli Państwa dziecko korzysta z obiadów w szkole, to dlaczego? Najczęściej powtarzające 
się odpowiedzi.
Gimnazjum – długo przebywa w szkole lub poza domem (dodatkowe zajęcia na terenie 
Warszawy), stąd ważny ciepły posiłek
Liceum – j.w

3. Jeśli Państwa dziecko nie korzysta z obiadów w szkole, to dlaczego? Najczęściej 
powtarzające się odpowiedzi.
Gimnazjum – nie smakują, czasami kolejki, wolą obiady domowe, specjalna dieta, cena nie 
odpowiada
Liceum – większość osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, rodzice nie wiedzą, że istnieje 
bufet i chcieliby, aby powstał, uczniowie przynosżą jedzenie z domu (kanapki), wolą obiady 
domowe, specjalna dieta, zbyt mała oferta wegatariańska, kolejki i brak czasu ponieważ 
nauczyciele czasami przedłużają lekcje podczas przerwy, dużo odpowiedzi „bo nie chce”

4.Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby zdecydowali się Państwo na wykupienie 
obiadów?Najczęściej powtarzające się odpowiedzi.

Gimnazjum- zdrowa dieta, ciepłe obiady, zlikwidowanie długich kolejek  większy wybór dań, cena
– zbyt drogie
Liceum- większość osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, dziecko musiałoby okazać wolę, 
zdrowe i tanie, smaczne ( bez określenia co dokładnie rozumieją pod tym sformułowaniami), 
możliwość dostepu do posiłków wegetariańskich

5. Jeśli kryterium jest cena, proszę podać widełki cenowe dla obiadu jedno- i dwudaniowego 
Najczęściej powtarzające się odpowiedzi.

Gimnazjum: a)obiad jednodaniowy – od 7-10zł             b) obiad dwudaniowy – 10-15zł
Często uwagi, że w szkole podstawowej było jeszcze taniej
Liceum: większość osób nie oddpowiedziała na to pytanie
 a) obiad jednodaniowy: 5-10 zł             b) obiad dwudaniowy: 8-12  albo 10 -15zł

6. Czy mają Państwo inne sugestie dotyczące wyboru firmy cateringowej? Najczęściej 
powtarzające się odpowiedzi.
Gimnazjum: smaczne, poszerzenie oferty bufetu, wprowadzenie przekąsek, brak możliwości 
opłaty przelewem – byłoby łatwiej, gdyby była
Liceum: większość osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, zainteresowanie bufetem z 
przekąskami zamiast obiadów ( to był punkt 7 w 10 deklaracjach )
 


