
 

Szanowni Państwo 

Przedstawiamy wyniki ankiet wypełnionych przez Państwa w ramach tegorocznej ewaluacji 

wewnętrznej, prowadzonej w przedszkolu na temat :  

Zarządzanie Przedszkolem służy jego rozwojowi. 

Otrzymaliśmy 45 ankiet z wszystkich 75 rozdanych co stanowi 60% ankietowanych. 

Pytanie 1. 

W jaki sposób wg Państwa przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki? 

 

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi:  

 

36 osób na 45 - Wprowadzone są nowe procedury bezpieczeństwa dostosowane do przepisów prawnych  

26 osób na 45 - Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

31 osób na 45 - Nauczyciele realizują tematy kompleksowe z zakresu higieny, dbania o zdrowie i  

                             bezpieczeństwa 

34 osoby na 45 - Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu 

36 osób na 45 - Sale oraz ich wyposażenie są dostosowane do dzieci 

37 osób na 45 -  Moje dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu 

0 osób na 45 - Moje dziecko nie czuje się bezpiecznie w przedszkolu 

 

 

Pytanie 2. 

 

Czy mają Państwo możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących edukacji dzieci w przedszkolu? 

 

 
Jako uzasadnienie odpowiedzi na NIE,  najczęściej odpowiadano : 

- nie wiedziałem, że można, jak można przekazywać 

- nie da się wpłynąć na decyzje Ministerstwa 

- decyzje nie są podejmowane przez wszystkich 

 

Pytanie 2. 

Tak - 36 Nie - 7 Brak odp.  - 2



 

Pytanie 3. 

 

Czy Państwa zdaniem przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną tj. wsparcie 

rodziców ze strony nauczycieli, indywidualną pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi mającymi 

trudności, zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka, organizacja zajęć specjalistycznych w tym 

logopedycznych itp. ? 

 
 

 

Pytanie 4. 

 

Czy Państwa zdaniem w przedszkolu w wyniku sytuacji związanej z Covid-19 zostały zachowane zasady 

sanitarno – epidemiologiczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci? 

 

 
 

 

Pytanie 3. 

Tak - 41 Nie - 2 Nie wiem - 2

Pytanie 4. 

Tak - 45 Nie - 0



 

Pytanie 5. 

 

Czy pomimo ograniczeń związanych z Covid-19 jesteście Państwo zadowoleni z przepływu informacji 

między placówką, a Państwem ? 

 

 
 

Jako uzasadnienie dla odpowiedzi na NIE : 

- nie mieliśmy możliwości otrzymania informacji na bieżąco jak dziecko funkcjonuje w grupie 

- nie dostaliśmy informacji o stanie obuwia dziecka 

- nie było wzmianki na stronie internetowej, a tylko na drzwiach np. informacji o konieczności   

   dostosowania ubioru do planowanych zabaw dzieci na śniegu 

 

 

Pytanie 6. 

 

Które z nowatorskich rozwiązań stosowanych w przedszkolu wg Państwa są najciekawsze i mają 

pozytywny wpływ na rozwój dzieci?  

 

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi: 

 

18 osób na 45 - Wykorzystywanie technologii multimedialnej na zajęciach (prezentacje w programie  

                        Power Point, praca z komputerem) 

26 osób na 45 - Wykorzystywanie zdobytej, aktualnej wiedzy przez nauczycieli podczas pracy z  dzieckiem 

25 osób na 45 - Wyposażanie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki 

30 osób na 45 - Korzystanie z form online (np. teatrzyki, wirtualne wizyty w muzeum itp.) 

21 osób na 45 - Filmy Edukacyjne 

0 osób na 45 - Inne ……………………………………………………………………………………………………………… 

2 osoby na 45 - Nie zauważono niczego nowatorskiego w przedszkolu 

 

 

Pytanie 5. 

Tak - 42 Nie - 3



 

Pytanie 7.  

 

Czy są Państwo zadowoleni z usług przedszkola do którego uczęszcza Państwa dziecko? 

 
 

Jako uzasadnienie odpowiedzi Tak, ale - Rodzice udzielili następujących wypowiedzi: 

- więcej zajęć dodatkowych np. basen 

- pomimo Covid 19 organizować jak dawniej np. Dogoterapię, wycieczki 

- więcej warzyw w jadłospisie 

- więcej dobrej jakości zdjęć z wydarzeń  przedszkolnych 

- wyczuwalna jest „sztywna” atmosfera 

- więcej spacerów 

- przykładanie większej wagi do stanu ubioru po posiłkach, do stanu obuwia 

- zwracanie uwagi na relacje między dziećmi, rozmowy z nimi na temat -wyśmiewanie się, 

nieodpowiedniego słownictwa 

 

Pytanie 8. 

 

Jakie maja Państwo propozycje mogące poprawić pracę przedszkola? 

 

36 ankietowanych uważam, że przedszkole dobrze funkcjonuj i nie mamą pomysłu na propozycje zmian. 

9 ankietowanych wybrało odpowiedz „Proponuję” przedstawiając następujące propozycje: 

- Internat 

- Wyznaczenie konkretnych godzin w których można kontaktować się z nauczycielem lub lepszy kontakt  

   mailowy 

- Stworzenie grup np. na Facebooku dla Rodziców poszczególnych grup aby mogli się między sobą  

   komunikować 

- Częstsze spacery 

- Teatrzyki nie online 

- Zajęcia dodatkowe – taniec, basen, robotyka, wypiekanie ciasteczek 

- Aktualizować stronę  

- Zredefiniować podejście do jadłospisu 

- Ulokowanie tablicy informacyjnej przedszkola obok furtki w celu lepszego przepływu informacji 

 

 

Pytanie 7. 

Tak, bardzo - 38 Tak, ale - 7 Nie - 0


