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SPIS TREŚCI
I. Zakres ewaluacji
II. Organizacja i przebieg ewaluacji
III. Analiza ankiet i ich interpretacja
IV. Wyniki i wnioski
V. Załączniki

I. ZAKRES EWALUACJI
WYMAGANIE 7 : Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska
lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Cel ewaluacji:
Pozyskanie informacji na temat wykorzystywanych zasobów szkoły lub placówki oraz
środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

WYMAGANIE 9: Rodzice partnerami przedszkola.
Cel ewaluacji:
Pozyskanie informacji na temat stopnia i formach współpracy nauczycieli z rodzicami oraz
zaangażowaniu rodziców dzieci uczęszczających do placówki w życie przedszkola.

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI
Źródła badawcze:


dyrektor



rodzice



nauczyciele



analiza dokumentów: harmonogramy współpracy z rodzicami, kalendarze imprez

Metody i techniki badawcze:


badania ankietowe dyrektora
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badanie ankietowe rodziców



badanie ankietowe nauczycieli



analiza dokumentów przedszkolnych

Narzędzia badawcze :


kwestionariusz ankiety dla dyrektora



kwestionariusz ankiety dla nauczycieli



kwestionariusz ankiety dla rodziców

Pytania kluczowe:
WYMAGANIE 7 : Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska
lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.


Z jakimi instytucjami i środowiskiem lokalnym współpracuje przedszkole?



Jakie podejmują Państwo formy współpracy ze środowiskiem lokalnym?



Jakie efekty według Państwa przynosi współpraca przedszkola ze środowiskiem
lokalnym?



Jakie korzyści dla dzieci wynikają ze wzajemnej współpracy ze środowiskiem
lokalnym?



Czy Pani/Pana zdaniem Przedszkole jest odpowiednio promowane w środowisku
lokalnym?

WYMAGANIE 9: Rodzice partnerami przedszkola.



Z jakich form współpracy z przedszkolem może korzystać rodzic?
W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy z
przedszkolem?



W jakie formy współpracy rodzice się angażują?



Jak rodzice oceniają swoja współpracę z przedszkolem?

III. ANALIZA ANKIET I ICH INTERPRETACJA
WYMAGANIE 7 : Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska
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lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiety wypełnionej przez dyrektora
2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
3) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
Ad.1 ) Opracowanie zbiorcze wyników ankiety wypełnionej przez dyrektora.
W badaniu ankietowym wzięła udział Pani Dyrektor naszego przedszkola. Dyrektor udzielił
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Z jakimi instytucjami i środowiskiem lokalnym współpracuje przedszkole?
Pani Dyrektor wymieniła następujące pozycję:
a) Biblioteka Publiczna
b) Straż Pożarna
c) Sąd Rejonowy
d) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
e) szkoły i placówki na terenie miasta
f) kino ,,Sokół”
2. Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na rzecz
środowiska w ostatnim czasie?
Według Pani Dyrektor najważniejsze inicjatywy to:
a) Dzień Kropki
b) Dzień Przedszkolaka
c) ,,Aniołkowe granie”
d) Akcje charytatywne
e) Dzień Bezpiecznego Internetu
3. W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości
środowiska lokalnego?
Z analizy ankiety wynika, że Pani Dyrektor pozyskuje informację z Internetu, własnych
obserwacji oraz propozycji innych ludzi.
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4. Czy współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa
na rozwój dzieci?
Pani Dyrektor uważa, że tak. Swoją odpowiedź motywuje tym, że współpraca uwrażliwia
dzieci na potrzeby innych, uczy empatii, rozwija wszystkie kluczowe kompetencje oraz
postawy i wartości prospołeczne.
5. Jakie korzyści dla przedszkola wynikają ze wzajemnej współpracy z podmiotami

i osobami działającymi w środowisku?
Według Pani Dyrektor wynika, że jest wiele korzyści ze współpracy przedszkola ze
środowiskiem lokalnym. Są to: poszerzenie wiedzy i doświadczeń dzieci, rozwijanie i
pogłębianie zainteresowań otaczającym światem oraz promowanie osiągnięć i talentów.

Ad. 2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli.

W badaniu ankietowanych wzięło udział 15 nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu.
Nauczyciele udzielili odpowiedzi na następujące pytania:
1. Z jakimi osobami lub instytucjami działającymi na terenie miasta podjęła Pani
współpracę (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?
Z analizy ankiet wynika, że nauczyciele podejmują współprace z następującymi instytucjami:
a) Biblioteka miejska (14 odpowiedzi),
b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (12 odpowiedzi),
c) Rada Rodziców (10 odpowiedzi),
d) Państwowa Straż Pożarna (10 odpowiedzi),
e) Komenda Powiatowa Policji (10 odpowiedzi),
f) Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi (8 odpowiedzi),
g) Urząd Miejski (8 odpowiedzi),
h) Dom Kultury (7 odpowiedzi),
i) Inne przedszkola na terenie miasta (7 odpowiedzi),
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j)

Inne, proszę wymienić jakie: Dom Dziecka w Białymstoku – 2 osoby, SOSW w
Sokółce – 2 osoby, szkoły podstawowe z Sokółki – 2 osoby.

Pojedyncze osoby wymieniły: przedsiębiorstwa działające na terenie miasta (fryzjer,
restaurator, pizzeria, gabinet dentystyczny), ZDZ, Kino „Sokół”, Stowarzyszenie „Kładka”,
Stowarzyszenie „Barka”, OSiR w Sokółce, Sieć Sokólskich Przedszkoli, Starostwo
Powiatowe w Sokółce, ARiMR, Komitet Pomocy dla Asi, Sokólskie Mażoretki, TV Sokółka,
i-Sokółka, info-Sokółka, firmy o charakterze artystyczno-rozrywkowym, teatry.
2. Jakie podejmują Państwo formy współpracy ze środowiskiem lokalnym?
Formy współpracy, jakie podejmują nauczyciele ze środowiskiem lokalnym są następujące:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Organizowanie imprez grupowych i przedszkolnych (14 odpowiedzi)
Angażowanie rodziców w sprawy dotyczące przedszkola (13 odpowiedzi)
Udział w akcjach organizowanych przez przedszkole (13 odpowiedzi)
Udział w akcjach organizowanych przez środowiska lokalne (11 odpowiedzi)
Działania mające na celu poprawę efektów nauczania (9 odpowiedzi)
Artykuły prasowe, publikacje internetowe (8 odpowiedzi)
Pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola (6 odpowiedzi)
Inne, proszę wymienić jakie:

Dwie osoby wymieniły inne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym. Były to:
konkursy, olimpijka, zajęcia taneczne dla Przystanku Nadzieja, organizowanie wycieczek do
miejsc użyteczności publicznej, zbiórki i inne działania w ramach wolontariatu (wolontariusz
w Komitecie Pomocy dla Asi w koncercie charytatywnym, pieczenie ciast, udział i
organizacja spotkań Przystanku Nadzieja), fotorelacje i artykuły do mediów i Urzędu Miasta,
współorganizacja i udział w Przeglądzie Talentów Sokólskich Przedszkolaków w ramach
Sieci Sokólskich Przedszkoli.
3. Czy uwzględniają Państwo potrzeby i możliwości środowiska lokalnego przy
organizowaniu współpracy?
Według ankietowanych 87% (13 odpowiedzi) odpowiedziało, że tak, a 13% (2 odpowiedzi)
odpowiedziały, że nie. Żadna z osób nie odpowiedziała nie wiem.
4. Jakie efekty według państwa przynosi współpraca przedszkola ze środowiskiem
lokalnym?
Nauczyciele przedszkola uważają, że efektami jest przede wszystkim:
a)
b)
c)
d)

Poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci (15 odpowiedzi)
Prezentowanie talentów dzieci i umiejętności dzieci (14 odpowiedzi)
Promowanie osiągnięć dzieci (13 odpowiedzi)
Umiejętność współpracy w grupie (13 odpowiedzi)
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e) Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci (12 odpowiedzi)
f) Inne, czyli: 2 osoby z 15 wymieniły inne efekty współpracy: przedszkole zyskało
popularność, promocja przedszkola, szerzenie wiedzy na temat autyzmu i
niepełnosprawności w środowisku, pomoc osobom potrzebującym, integracja ze
środowiskiem lokalnym.
5. Czy według Państwa współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym przynosi
oczekiwane efekty?
Wszyscy nauczyciele jednogłośnie odpowiedzieli, że tak.
6. Czy rodzice chętnie biorą udział w podejmowanych przez Państwa inicjatywach
na rzecz współpracy ze środowiskiem?
87% (13 odpowiedzi) ankietowanych uważa, że rodzice chętnie biorą udział w
podejmowanych przez nauczycieli inicjatywach na rzecz współpracy ze środowiskiem,
natomiast 13% (2 odpowiedzi) uważa, że nie zawsze. Nikt nie udzieli odpowiedzi
negatywnej.
7. W jaki sposób informują Państwo rodziców i dzieci o podejmowanych
inicjatywach?
Nauczyciele w sposób następujący informują rodziców o podejmowanych inicjatywach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (11 odpowiedzi)
zebrania z rodzicami (8 odpowiedzi)
tablice ogłoszeń znajdujące się w szatni (8 odpowiedzi)
strona internetowa przedszkola (7 odpowiedzi)
zeszyty kontaktów z rodzicami (6 odpowiedzi)
artykuły w prasie lokalnej (2 odpowiedzi)
inne: za pomocą portali społecznościowych (1 odpowiedź)

8. Czy Pani zdaniem oferowane przedsięwzięcia we współpracy ze środowiskiem
lokalnym są atrakcyjne i celowe dla przedszkolaków?
93% (14 odpowiedzi) nauczycieli odpowiedziało, że tak, natomiast 7%, czyli jedna osoba
udzieliła odpowiedzi - raczej tak.
9. Czy pani zdaniem podejmowana współpraca przyczyniła się do rozwoju dzieci?
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Większość ankietowanych, czyli 87% (13 odpowiedzi) odpowiedziała, że tak. 2 osoby nie
uzasadniły odpowiedzi. Według nauczycieli podejmowana współpraca przyczyniła się do
rozwoju dzieci, ponieważ:


















uczą się empatii i wrażliwości na potrzeby innych (kształtują się postawy i
kompetencje społeczne) – 6 odpowiedzi
dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności – 4 odpowiedzi
wzbudzanie ciekawości wśród dzieci – 3 odpowiedzi
uczą się funkcjonowania w społeczeństwie – 2 odpowiedzi
umiejętność współpracy w grupie – 2 odpowiedzi
wzrasta pewność siebie – 2 odpowiedzi
poszerzają się horyzonty – 2 odpowiedzi
rozwijają zainteresowania – 1 odpowiedź
uczestnictwo w akcjach i inicjatywach sprawia dzieciom zadowolenie i satysfakcję – 1
odpowiedź
rozwijają się fizycznie – 1 odpowiedź
zaangażowanie rodziców w życie przedszkola – 1 odpowiedź
rozwijają się umysłowo – 1 odpowiedź
rozwijają swoje talenty – 1 odpowiedź
wzbogacanie słownictwa dzieci – 1 odpowiedź
zyskują odporność emocjonalną – 1 odpowiedź
rozwój tolerancji, bezpieczeństwa, kultury – 1 odpowiedź
6,5 %, czyli jedna osoba udzieliła odpowiedzi, że nie ma zdania oraz 6,5%, czyli
druga osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi.

10. Jakie korzyści dla dzieci wynikają ze wzajemnej współpracy ze środowiskiem
lokalnym?
Według nauczycieli ze wzajemnej współpracy ze środowiskiem lokalnym wynika wiele
korzyści. Są to:
a) Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez dzieci w wielu obszarach rozwoju – 13
odpowiedzi
b) Kształtowanie postaw prospołecznych – 13 odpowiedzi
c) Rozwijanie zainteresowań wychowanków – 12 odpowiedzi
d) Podniesienie atrakcyjności pobytu dziecka w przedszkolu – 11 odpowiedzi
3 osoby wymieniły inne korzyści:
a)
b)
c)
d)

wzrost kompetencji kluczowych – 2 osoby
wzbogacenie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach rozwoju dziecka – 2 osoby
rozwijanie swoich talentów – 1 osoba
uwrażliwienie i uspołecznienie dzieci – 1 osoba
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e) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – 1 osoba
f) poznawanie szerszych kręgów środowiska – 1 osoba
11. Jakie działania uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego prowadzi
przedszkole?
Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi:















wolontariat (Przedszkolny Klub Wolontariatu „Voluntary Five”), udział w akcjach
charytatywnych, zbiórki i występy na rzecz potrzebujących – 13 odpowiedzi
Dzień Świadomości Autyzmu – 5 odpowiedzi
Maraton Przedszkolaków – 5 odpowiedzi
udział w konkursach: plastycznych, recytatorskich, muzycznych – 4 odpowiedzi
Dzień Rodziny – 4 odpowiedzi
Aniołkowe Granie – 4 odpowiedzi
udział w uroczystościach – 3 odpowiedzi
udział w przeglądzie talentów przedszkolnych – 2 odpowiedzi
Dzień Dobrych Uczynków – 2 odpowiedzi
współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną – 1 odpowiedź
happeningi – 1 odpowiedź
udział i współorganizacja spotkań Przystanku Nadzieja – 1 osoba
Dzień Babci i Dziadka – 1 osoba
współorganizacja i udział w Przeglądzie Talentów Sokólskich Przedszkolaków – 1
osoba

Ad. 3 ) Opracowanie zbiorcze wyników ankiety wypełnionej przez rodziców
W badaniu ankietowym wzięło udział 107 rodziców dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola. Rodzice udzielili odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy mają Państwo wiedzę na temat tego, czy Przedszkole podejmuje współpracę
ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju?
Z analizy ankiet wynika, że Rodzice mają dużą wiedzę na temat współpracy Przedszkola ze
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
a) Tak – 73 odpowiedzi (78,11%)
b) Nie – 0 odpowiedzi
c) Nie wiem – 34 odpowiedzi (31,78%)
2. Jeżeli w pytaniu numer 1 odpowiedział Pan/ Pani TAK, to proszę wymienić
przykłady takich działań:
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Z analizy zebranych informacji uzyskanych z ankiet wynika, że rodzice

proponują

następujące przykłady działań oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym, są nimi:











































kino - 7 osób
teatr - 3 osoby
audycje muzyczne – 1 osoba
biblioteka - 16 osób
maraton - 1 osoba
akcje charytatywne, pomoc dzieciom, środowisku, zwierzętom – 10 osób
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1- osoba
udział w imprezach lokalnych – 1 osoba
nie pamiętam, ale były takie działania – 1 osoba
uczestnictwo w konkursie recytatorskim w Domu Kultury – 1 osoba
wolontariat – 5 osób
policja – 8 osób, straż – 8 osób
uczestnictwo w eventach/akcjach (śpiewanie hymnu, Dzień Niepodległości) – 3 osoby
współpraca z władzami lokalnymi na rzecz wzajemnego rozwoju, wyglądu
zewnętrznego i wewnętrznego budynku – 2 osoby
Aniołkowe Granie, zabawki dla Domu Dziecka – 11 osób
kiermasz serc Joannie Szyłak – 4 osoby
Jasełka w kawiarni Lira – 2 osoby
wizyta w SOSW z występem „Grzybobranie” - 4 osoby
obchody Dnia Autyzmu – 1 osoba
zbiórka artykułów szkolnych i książek dla szpitala – 4 osoby
zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska – 3 osoby
udział rodziców w zajęciach otwartych – 1 osoba
zbiórka plastikowych nakrętek – 2 osoby
udział w akcji Góra Grosza – 4 osoby
udział w uroczystościach o charakterze rodzinnym – 2 osoby
spacery, wycieczki krajoznawcze – 5 osób
organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie Barka – 3 osoby
praca z różnym środowisku, m.in. z dziećmi chorymi – 1 osoba
występy dzieci – 1 osoba
zakłady pracy (fryzjer, krawcowa) – 4 osoby
sklepy – 2 osoby
spotkania z ciekawymi ludźmi – 3 osoby
spotkania w urzędach/instytucjach, poznawanie funkcjonowania różnych urzędów,
wizyty studyjne – 5 osób
muzeum – 1 osoba
szkoła rolnicza, szkoły – 3 osoby
realizacja projektów, np. Bezpieczny Internet – 2 osoby
udział w konkursach – 1 osoba
miła współpraca z dziećmi i rodzicami – 1 osoba
zajęcia logopedyczne, psychologiczno-pedagogiczne – 1 osoba
wychowawcy są niesamowici – 1 osoba
nie mam pytań – 1 osoba
53 osoby nie wpisały nic w pytaniu 2.
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3. Z jakimi placówkami, instytucjami lub osobami współpracuje w środowisku
lokalnym Przedszkole, do którego uczęszcza Pani/Pana dziecka?
Z analizy zebranych informacji uzyskanych od respondentów wynika, że przedszkole
współpracuje z wieloma instytucjami oto one:












Inne przedszkola na terenie miasta – 31 odpowiedzi
Rada Rodziców – 57 odpowiedzi
Urząd Miejski – 42 odpowiedzi
Dom Kultury – 40 odpowiedzi
Opieka Społeczna – 13 odpowiedzi
Państwowa Straż Pożarna – 51 odpowiedzi
Komenda Powiatowa Policji – 60 odpowiedzi
Biblioteka miejska – 74 odpowiedzi
Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi – 8 odpowiedzi
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 57 odpowiedzi
Inne, proszę wymienić jakie: kino – 3 odpowiedzi, zakłady pracy – 1 odpowiedź, bank
– 1 odpowiedź, fryzjer – 1 odpowiedź, teatr – 1 odpowiedź, sokolka tv – 1 odpowiedź,
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Białymstoku – 1 odpowiedź, szkoły – 1 odpowiedź,
Sokólski Fundusz Lokalny – 1 odpowiedź, schronisko dla zwierząt – 2 odpowiedzi

7osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.
4. Czy Przedszkole bierze udział w różnych występach artystycznych, akcjach
charytatywnych lub projektach na rzecz środowiska lokalnego?
Według ankietowanych rodziców wynika, że aż 96,26 % uważa, że Przedszkole bierze udział
w różnych występach artystycznych, akcjach charytatywnych lub projektach na rzecz
środowiska lokalnego?
a)
b)
c)
d)

Tak – 103 odpowiedzi (96,26%)
Nie – 0
Nie wiem – 4 odpowiedzi (3,74%)
Jedna osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi.

5. W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i
organizacjami działającymi w środowisku lokalnym brało udział Państwa
dziecko?
Z analizy zebranych informacji uzyskanych z ankiet wynika, że rodzice wzięli udział w
następujących przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym, oto one:
a)
b)
c)
d)

Konkursy – 44 odpowiedzi
Uroczystości przedszkolne – 95 odpowiedzi
Zajęcia w terenie – 49 odpowiedzi
Wycieczki – 84 odpowiedzi
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e)
f)
g)
h)

Zajęcia w muzeum – 28 odpowiedzi
Spotkania z ciekawymi ludźmi – 55 odpowiedzi
Imprezy z udziałem rodziców – 59 odpowiedzi
Akcje charytatywne – 68 odpowiedzi

6. Jakie widzicie Państwo
podejmowanych działań?

korzyści

dla

swojego

dziecka

wynikające

z

Z analizy dokumentów jasno można stwierdzić, że rodzice widzą wiele korzyści dla swojego
dziecka wynikające z podejmowanych działań oto ich przykłady:
a) Wsparcie i zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego – 49 odpowiedzi
b) Ciekawe spędzanie czasu wolnego – 74 odpowiedzi
c) Zadowolenie z przynależności do społeczności Przedszkola – 61 odpowiedzi
d) Zadowolenie z niesienia pomocy innym – 56 odpowiedzi
e) Nabywanie nowych umiejętności – 83 odpowiedzi
f) Samodzielność – 66 odpowiedzi
g) Odpowiedzialność – 58 odpowiedzi
h) Umiejętność współpracy w grupie – 76 odpowiedzi
i) Rozwój sprawności fizycznej – 48 odpowiedzi
j) Rozwój intelektualny – 81 odpowiedzi
k) Jedna osoba nie wybrała żadnej odpowiedzi.
7. W jaki sposób Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia?
Z analizy ankiet wynika, że rodzice o osiągnięciach Przedszkola dowiadują się najwięcej ze:
a) strony internetowej
b) Wystawy zdobytych dyplomów – 73 odpowiedzi
c) Informacje na stronie internetowej Przedszkola – 99 odpowiedzi
d) Artykuły w prasie lokalnej – 41 odpowiedzi
e) Wystawy prac plastycznych – 85 odpowiedzi
f) Z telewizji – 13 odpowiedzi
8. Skąd dowiaduje się Pani/Pan o odbywających się uroczystościach lub imprezach
przedszkolnych?
Z analizy zebranych informacji uzyskanych z ankiet wynika, że rodzice o odbywających się
uroczystościach lub imprezach przedszkolnych dowiadują się najwięcej z tablicy ogłoszeń i
od wychowawcy
a)
b)
c)
d)
e)

Od dziecka – 53 odpowiedzi
Od wychowawcy – 91 odpowiedzi
Ze strony internetowej Przedszkola – 54 odpowiedzi
Z tablicy ogłoszeń znajdującej się w szatni – 98 odpowiedzi
Od innych rodziców, których dzieci również uczęszczają do tego samego przedszkola
– 27 odpowiedzi
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9. Czy angażuje się Pani/Pan w organizację uroczystości, imprez lub projektów
prowadzonych w Przedszkolu?
Według ankietowanych wynika, że 64,5% rodziców angażuje się w organizację uroczystości,
imprez i projektów prowadzonych w przedszkolu , natomiast 35,51% nie wykazuje żadnego
zaangażowania
a) Tak – 69 odpowiedzi (64,5%)
b) Nie – 38 odpowiedzi (35,51%)
10. Czy bierze Pan/Pani udział w uroczystościach, imprezach lub inauguracjach
projektów prowadzonych w Przedszkolu?
Z analizy ankiet wynika, że rodzice chętnie biorą udział we wszelkich formach uroczystości,
imprez lub inauguracjach projektów prowadzonych w Przedszkolu?
a) Tak – 94 odpowiedzi (87,85%)
b) Nie – 13 odpowiedzi (12,15%)
11. Czy Pani/Pana zdaniem Przedszkole jest odpowiednio promowane w środowisku
lokalnym?
Ponad połowa ankietowanych uważa, że Przedszkole jest odpowiednio promowane w
środowisku lokalnym
a) Tak – 72 odpowiedzi (67,28%)
b) Nie – 3 odpowiedzi (w jednej ankiecie dopisek: można jeszcze bardziej zacząć
współpracę z innymi przedszkolami), (2,8%)
c) Nie wiem – 32 odpowiedzi (29,9%)
12. Czy Państwa zdaniem Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku?
Z analizy ankiet wynika, że Przedszkole jest postrzegane bardzo pozytywnie w środowisku
a)
b)
c)
d)

Zdecydowanie tak – 52 odpowiedzi (48,6%)
Tak – 55 odpowiedzi (51,4%)
Nie – 0 odpowiedzi
Zdecydowanie nie – 0 odpowiedzi

WYMAGANIE 9: Rodzice partnerami przedszkola.
1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
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Ad. 1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
W badaniu ankietowym wzięło udział 15 nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu.
Nauczyciele udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób uzyskuje Pani informacje na temat potrzeb rodziców?
Z analizy ankiet dla nauczycieli wynika, że nauczyciele uzyskują informacje na temat potrzeb
rodziców poprzez:
a) zebrania z rodzicami (15 odpowiedzi)
b) przeprowadzone ankiety dla rodziców (8 odpowiedzi)
c) indywidualne rozmowy z rodzicami (11 odpowiedzi)
2. Czy opracowuje Pani indywidualny plan współpracy z rodzicami dla swojej
grupy?
100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, co, oznacza, że wszyscy nauczyciele
opracowują indywidualny plan współpracy z rodzicami dla swojej grupy.
3. Jeśli tak, to które zdiagnozowane potrzeby rodziców uwzględnia Pani w tym
planie?
Z analizy ankiet wynika, że nauczyciele w planie uwzględniają potrzeby rodziców:
a) wszystkie zgłoszone przez rodziców(9 odpowiedzi)
b) możliwe do realizacji i zgodne z przedszkolnym planem współpracy (13 odpowiedzi)
c) zgłoszone przez dyrektora i innych nauczycieli (11 odpowiedzi)
d) deklaracje rodzica- zakres pomocy (10 odpowiedzi)
e) inne: zgłaszane podczas comiesięcznych spotkań indywidualnych
4. Jakie inne czynniki bierze Pani pod uwagę przy opracowywaniu planu
współpracy
z rodzicami?
Z dokumentów wynika, że nauczyciele opracowują plan współpracy z rodzicami biorąc pod
uwagę:
a) kalendarz imprez przedszkolnych (11 odpowiedzi)
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b) aktualne problemy wychowawcze i dydaktyczne (13 odpowiedzi)
c) zadania na rzecz integracji ze środowiskiem (8 odpowiedzi)

5.

Jakie formy współpracy proponuje Pani rodzicom?

Z analizy zebranych informacji uzyskanych z ankiet wynika, że nauczyciele proponują
następujące formy współpracy z rodzicami:
a) zebrania grupowe (13 odpowiedzi)
b) spotkania indywidualne (15 odpowiedzi)
c) konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca (13 odpowiedzi)
d) zajęcia otwarte ( 11 odpowiedzi)
e) uroczystości i spotkania okolicznościowe (7 odpowiedzi)
f) udział w zbiórkach charytatywnych (10 odpowiedzi)
g) inne: udział w spotkaniach Przystanku Nadzieja oraz spotkania i porady z psychologiem
6. Jakie tematy poruszane są podczas Pani zebrań grupowych i spotkaniach
indywidualnych z rodzicami?
Nauczyciele w trakcie zebrań grupowych i spotkań indywidualnych z rodzicami poruszają
następujące tematy:
a) sprawy organizacyjne ( 11 odpowiedzi)
b) informacje o realizowanych programach( podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, programy zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną (14 odpowiedzi)
c)

informacje o osiągnięciach dzieci (14 odpowiedzi)

d) informacje o problemach wychowawczych (skierowane do specjalistów: logopedy
e)

i psychologa) ( 13 odpowiedzi)

f)

informacje o funkcjonowaniu grupy (10 odpowiedzi)

g) informacje o zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych (12 odpowiedzi)
h) inne: informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie, radzeniu sobie z czynnościami
samoobsługowymi i higienicznymi, harmonogram współpracy z rodzicami, Statut
przedszkola oraz zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
7. Jak często organizuje Pani spotkania indywidualne z rodzicami?
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Z analizy ankiet wynika, że nauczyciele organizują spotkania indywidualne dla rodziców raz
w miesiącu (11 odpowiedzi), w miarę potrzeb - na wniosek rodzica (10 odpowiedzi) oraz na
wiosek nauczyciela (5 odpowiedzi).
8. Jak Pani ocenia swoją współpracę z rodzicami?
74% nauczyciel ocenia swoją współpracę z rodzicami na bardzo dobrą, 26% ankietowanych
na dobrą.
9. W jakie formy współpracy rodzice najchętniej się angażują?
Według ankietowanych nauczycieli wynika, że rodzice najchętniej angażują się poprzez :
a) zebrania grupowe ( 9 odpowiedzi)
b) spotkania indywidualne (9 odpowiedzi)
c)

konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca (9 odpowiedzi)

d) zajęcia otwarte ( 5 odpowiedzi)
e)

uroczystości i spotkania okolicznościowe (5 odpowiedzi)

f)

udział w zbiórkach charytatywnych (8 odpowiedzi)

Ad. 2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej z rodzicami.
W ankiecie uczestniczyło 133 rodziców, z czego ankiety zwróciło 104 rodziców (liczba ta
będzie stanowiła 100% ankietowanych do dalszej analizy). Analiza przeprowadzonych ankiet
pisemnych dla rodziców pozwoliła nam pozyskać informacje stopnia i form zaangażowania
rodziców w życie przedszkola.
1. Czy jest Pan/Pan zadowolony z przedszkola, do którego uczęszcza Pani/Pana
dziecko?
100 % ankietowanych odpowiedziało twierdząco, co oznacza, że wszyscy badani rodzice są
zadowoleni z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko.
2. Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o
dziecku i pracy przedszkola?
a) zebrania z rodzicami (63 odpowiedzi)
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b) rozmowy indywidualne (97 odpowiedzi)
c) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń (70 odpowiedzi)
d) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola (37 odpowiedzi)
e) prezentacja prac plastycznych, wytworów dzieci (58 odpowiedzi)
f) zajęcia otwarte (33 odpowiedzi)
g) imprezy i uroczystości (36 odpowiedzi)
h) występy dzieci (36 odpowiedzi)
Z analizy ankiet wynika, że formą kontaktu, która dostarcza najbardziej rzetelnej wiedzy o
dziecku i pracy przedszkola są rozmowy indywidualne, informacje umieszczane na tablicy
ogłoszeń oraz zebrania z rodzicami.
3. W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z przedszkolem?
a) udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych (78 odpowiedzi)
b) prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, dekoracje itp.) 0%
c) udział w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych (26 odpowiedzi)
d) udzielanie przedszkolu pomocy materialnej (4 odpowiedzi)
e) współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą,
f) umiejętnościami (7 odpowiedzi)
g) udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną
(konkursy, akcje społeczne i charytatywne itp.) ( 30 odpowiedzi)
h) udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole
i) (4 odpowiedzi)
j) udział w zebraniach (90 odpowiedzi)
k) udział w spotkaniach indywidualnych (58 odpowiedzi)
Ankietowani rodzice współpracują z przedszkolem poprzez udział w zebraniach, udział w
imprezach i uroczystościach przedszkolnych oraz udział w spotkaniach indywidualnych.
4. Czy ma Pani/Pan wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu?
Tak odpowiedziało 37 ankietowanych. Odpowiedzi rodziców to:
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jestem zastępcą przewodniczącego Rady Rodziców



uwagi i prośby przekazywane paniom są brane pod uwagę w pracy z dzieckiem

5. Jak ocenia Pani/Pan kontakty z wychowawcami dziecka?

a) bardzo dobry (86 odpowiedzi)
b) dobry (16 odpowiedzi)
c)

niewystarczający (2 odpowiedzi)

Ankietowani rodzice w 83% bardzo dobrze oceniają kontakty z wychowawcami.
6. Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek
problemów dotyczących dziecka?
Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że mogą liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku
jakichkolwiek problemów dotyczących dziecka.
7. Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie
placówki?
Tak odpowiedziało 96 badanych, którzy uważają, że przedszkole umożliwia kontakt ze
specjalistami na terenie placówki.
8. Jak Pani/Pan ocenia swój stopień współpracy z przedszkolem?

a) bardzo dobrze (56 odpowiedzi)
b) dobrze (42 odpowiedzi)
c) wystarczająco (6 odpowiedzi)
d) źle (brak odpowiedzi)
Ponad połowa ankietowanych rodziców bardzo dobrze ocenia swój stopień współpracy z
przedszkolem.
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9.

Jaki jest obieg informacji między przedszkolem i rodzicami?

a) bardzo dobry (75 odpowiedzi)
b) dobry (29 odpowiedzi)
c) niewystarczający ( brak odpowiedzi)
Z analiz ankiet wynika, iż obieg informacji między przedszkolem i rodzicami jest bardzo
dobry.
10. Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola?

a) od nauczycieli (90 odpowiedzi)
b) z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń ( 87 odpowiedzi)
c) ze strony internetowej (59 odpowiedzi)
d) od dziecka – 54 (odpowiedzi)
e) inne: innych rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, portali społecznościowych
(strony internetowej grupy Maczki – Messenger)

Ankietowani rodzice najczęściej pozyskują informacje na temat życia przedszkola od
nauczycieli i z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń.
11. Jakie są według Pani/Pana mocne strony przedszkola?

a) wykwalifikowana, profesjonalna kadra pedagogiczna
b) duża ilość wycieczek, wyjść do kina, uroczystości , imprez, akcji, teatrzyków
c) współpraca z nauczycielami
d) życzliwa atmosfera, przyjazne podejście do dziecka, rodzica
e) wysoki poziom zaangażowania nauczycieli w rozwój dzieci
f) różnorodność zajęć, w tym zajęć dodatkowych
g) integracja ze społecznością lokalną, angażowanie się przedszkola w różne wydarzenia
h) bogate środki dydaktyczne
i) porządek, ładna kolorowa przestrzeń
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j) pomoc ze strony specjalistów, zajęcia dodatkowe
k) atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy
l) udział w akcjach charytatywnych
m)nauka dziecka odpowiedzialności, właściwego zachowania się
n) dobre miejsce lokalowe w centrum miasta
12. Jakie są według Pani/Pana strony przedszkola nad którymi trzeba pracować?
Zdecydowana większość badanych nie widzi stron nad którymi trzeba pracować. Pozostali
którzy udzielili odpowiedzi zwracali uwagę na :
a) zwiększenie ilości kontaktów indywidualnych z nauczycielami
b) aktualizacja strony internetowej, zamieszczanie większej ilości informacji
c) obiad (rozdzielenie 1 i 2 dania)
d) zwiększenie spotkań ze specjalistami – logopedą
e) zwiększenie zajęć dla rodziców z dziećmi
f) lepsze wykorzystanie rodziców do współpracy
g) remont ostatniego piętra
h) poszerzenie bazy dydaktycznej przedszkola o tablicę multimedialną
i) parking
13. Jakie są Pani/Pana uwagi i propozycje na przyszłość odnośnie współpracy
rodziców z przedszkolem?
a) wprowadzenie możliwości opłat za przedszkole drogą elektroniczną
b) więcej akcji angażujących rodziców
c) możliwość sugestii rodziców w propozycje zadań dodatkowych
d) szczegółowe podejście do dziecka po sugestiach rodzica
e) kontakt telefoniczny z nauczycielami
f) dodatkowe języki obce
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III. WYNIKI I WNIOSKI:

WYNIKI Z ANALIZ ANKIET:
WYMAGANIE 7 : Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska
1. Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym wpływa
zdecydowanie wpływa na rozwój dzieci.
2. Przedszkole czerpie wiele korzyści ze współpracy z podmiotami działającymi
w środowisku lokalnymi.
3. Nauczyciele podejmują wiele form współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4. Przedsięwzięcia oferowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym są atrakcyjne
i celowe dla przedszkolaków.
5. Rodzice podejmują współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.
6. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje
różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym , wychowawczym, profilaktycznym,
kulturowo-artystycznym i społecznym.
7. Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania przedszkola, chętnie
uczestniczą w imprezach, uroczystościach przedszkolnych.
8. Przedszkole jest odpowiednio promowane w środowisku lokalnym.
WNIOSKI
a) Uwzględniać potrzeby i możliwości środowiska lokalnego przy organizowaniu imprez
b) Angażować rodziców w prace na rzecz przedszkola
c) Umożliwiać rodzicom współorganizowanie pracy przedszkola

WYNIKI Z ANALIZ ANKIET:
WYMAGANIE 9: Rodzice partnerami przedszkola.

1. Rodzice mają możliwość wyrażania swojej opinii o pracy przedszkola i procesie
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nauczania.
Działania podejmowane w przedszkolu mają na celu wspieranie rodziców
w wychowaniu dzieci.
Rodzice maja możliwość włączania się w różne działania przedszkola.
Rodzice są zadowoleni z kontaktów i współpracy z przedszkolem, uczestniczą
w imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
Rodzice bardzo dobrze oceniają kontakty z wychowawcami, mogą liczyć na pomoc
nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących dziecka.
Przedszkole współpracuje z rodzicami wychowanków. Zakres tej współpracy jest
bardzo szeroki i obejmuje różnorodne formy.
Nauczyciele są zadowoleni z kontaktów z rodzicami a pozyskiwane informacje
wykorzystują do pracy dydaktyczno – wychowawczej.
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WNIOSKI:
a) Zadowolenie rodziców ze współpracy z przedszkolem kształtuje się na poziomie
wysokim, należy ten poziom współpracy utrzymywać i stale poszerzać go o nowe
formy.
b) Skutecznie uświadamiać rodzicom ich możliwość wpływania

na edukację

i wychowanie dzieci.
c) Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy
z przedszkolem.
d) W większym stopniu zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału
w spotkaniach ze specjalistami, organizowanych na terenie przedszkola i poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Raport przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 czerwiec 2019
IV. ZAŁĄCZNIKI

ANKIETA DLA DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 W SOKÓŁCE
Badany obszar: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju.

1.

Z jakimi instytucjami i środowiskiem lokalnym współpracuje przedszkole?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2.

Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na rzecz środowiska w ostatnim
czasie:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.

W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska lokalnego?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Czy współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci?

22

Przedszkole nr 5 w Sokółce
Osiedle Centrum 18
16-100 Sokółka
tel :85-711-25-39
REG.200415781
www.przedszkole5.sokolka.blizej.info

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Jakie korzyści dla przedszkola wynikają ze wzajemnej współpracy z podmiotami i osobami
działającymi w środowisku?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA NR 5 W SOKÓŁCE
Badany obszar: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania. Bardzo prosimy o udzielenie rzetelnych odpowiedzi.
Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.
1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Inne przedszkola na terenie miasta
Rada Rodziców
Urząd Miejski
Dom Kultury
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Policji
Biblioteka miejska
Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Inne, proszę wymienić jakie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Jakie podejmują Państwo formy współpracy ze środowiskiem lokalnym?
Angażowanie rodziców w sprawy dotyczące przedszkola
Udział w akcjach organizowanych przez przedszkole
Organizowanie imprez grupowych i przedszkolnych
Działania mające na celu poprawę efektów nauczania
Udział w akcjach organizowanych przez środowiska lokalne
Pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
Artykuły prasowe, publikacje internetowe
Inne, proszę wymienić jakie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.
a)
b)
c)

Z jakimi osobami lub instytucjami działającymi na terenie miasta podjęła Pani współpracę (można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)?

Czy uwzględniają Państwo potrzeby i możliwości środowiska lokalnego przy organizowaniu współpracy?
Tak
Nie
Nie wiem
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4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jakie efekty według państwa przynosi współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym?
Poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci
Prezentowanie talentów dzieci i umiejętności dzieci
Promowanie osiągnięć dzieci
Umiejętność współpracy w grupie
Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci
Inne…. (proszę wymienić jakie?)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Czy według państwa współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym przynosi oczekiwane efekty?

5.
a)
b)
c)
6.

Tak
Nie
Nie wiem
Czy rodzice chętnie biorą udział w podejmowanych przez Państwa inicjatywach na rzecz współpracy
ze środowiskiem?

a) Tak
b) Nie
c) Nie zawsze
7.

Zeszyty kontaktów z rodzicami
Zebrania z rodzicami
Tablice ogłoszeń znajdujące się w szatni
Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
Strona internetowa przedszkola
Artykuły w prasie lokalnej
Inaczej, proszę wymienić jak
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8.

a)
b)
c)
d)

b)

c)

Czy Pani zdaniem oferowane przedsięwzięcia we współpracy ze środowiskiem lokalnym są atrakcyjne i celowe dla
przedszkolaków?
Tak
Raczej tak
Nie
Zdecydowanie nie

9.
a)

W jaki sposób informują Państwo rodziców i dzieci o podejmowanych inicjatywach?

Czy pani zdaniem podejmowana współpraca przyczyniła się do rozwoju dzieci?
Tak, ponieważ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….........................................................................................................................................................
Nie, ponieważ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Nie mam zdania

10. Jakie korzyści dla dzieci wynikają ze wzajemnej współpracy ze środowiskiem lokalnym?
a)

Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez dzieci w wielu obszarach rozwoju
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Rozwijanie zainteresowań wychowanków
Kształtowanie postaw prospołecznych
Podniesienie atrakcyjności pobytu dziecka w przedszkolu
Inne, proszę wymienić jakie
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b)
c)
d)
e)

11. Jakie działania uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego prowadzi przedszkole?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 5 W SOKÓŁCE
Badany obszar: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju.
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poznać państwa opinię na temat działań podejmowanych w naszym przedszkolu. Prosimy o
podkreślenie wybranej odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ankieta jest
anonimowa. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.

1.

Czy mają Państwo wiedzę na temat tego, czy Przedszkole podejmuje współpracę ze środowiskiem
lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju?

a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
2.

Jeżeli w pytaniu numer 1 odpowiedział Pan/ Pani TAK, to proszę wymienić przykłady takich działań:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Z jakimi placówkami, instytucjami lub osobami współpracuje w środowisku lokalnym Przedszkole, do
którego uczęszcza Pani/Pana dziecka?

Inne przedszkola na terenie miasta
Rada Rodziców
Urząd Miejski
Dom Kultury
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Policji
Biblioteka miejska
Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Inne, proszę wymienić jakie:
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.

Czy Przedszkole bierze udział w różnych występach artystycznych, akcjach charytatywnych lub
projektach na rzecz środowiska lokalnego?

a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Konkursy
Uroczystości przedszkolne
Zajęcia w terenie
Wycieczki
Zajęcia w muzeum
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Imprezy z udziałem rodziców
Akcje charytatywne
6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

W jaki sposób Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia?

Wystawy zdobytych dyplomów
Informacje na stronie internetowej Przedszkola
Artykuły w prasie lokalnej
Wystawy prac plastycznych
8.

a)
b)
c)
d)
e)

Jakie widzicie Państwo korzyści dla swojego dziecka wynikające z podejmowanych działań ?

Wsparcie i zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego
Ciekawe spędzanie czasu wolnego
Zadowolenie z przynależności do społeczności Przedszkola
Zadowolenie z niesienia pomocy innym
Nabywanie nowych umiejętności
Samodzielność
Odpowiedzialność
Umiejętność współpracy w grupie
Rozwój sprawności fizycznej
Rozwój intelektualny
7.

a)
b)
c)
d)

W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym brało udział Państwa dziecko?

Skąd dowiaduje się Pani/Pan o odbywających się uroczystościach lub imprezach przedszkolnych?

Od dziecka
Od wychowawcy
Ze strony internetowej Przedszkola
Z tablicy ogłoszeń znajdującej się w szatni
Od innych rodziców, których dzieci również uczęszczają do tego samego przedszkola
9.

Czy angażuje się Pani/Pan w organizację uroczystości, imprez lub projektów prowadzonych w
Przedszkolu?

a) Tak
b) Nie
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10. Czy bierze Pan/Pani udział w uroczystościach, imprezach lub inauguracjach projektów
prowadzonych w Przedszkolu?
a) Tak
b) Nie
11. Czy Pani/Pana zdaniem Przedszkole jest odpowiednio promowane w środowisku lokalnym?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
12. Czy Państwa zdaniem Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku?
a)
b)
c)
d)

Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie
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ANKIETA DO NAUCZYCIELI – „RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA” (luty 2019r.)
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety (anonimowej).
Ma ona na celu zgromadzenie informacji na temat Pana/Pani stanowiska odnośnie tego, czy
rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki
są
partnerami przedszkola. Na podstawie
wniosków z ankiet będziemy mogli dowiedzieć się, jak postrzega Pani/Pan te relacje i podjąć właściwe
działania.
1.W jaki sposób uzyskuje Pani informacje na temat tych potrzeb rodziców? (można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) w takcie zebrań z rodzicami
b) przeprowadzam ankietę dla rodziców
c) indywidualnie rozmawiam z rodzicami
d) wykorzystuję informacje uzyskane pośrednio przez dzieci
e) w inny sposób (jaki?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.Czy opracowuje Pani indywidualny plan współpracy z rodzicami dla swojej grupy?
a/ tak

b/ nie

3.Jeśli tak, to które zdiagnozowane potrzeby rodziców uwzględnia Pani w tym planie?
a) wszystkie zgłaszane przez rodziców
b) możliwe do realizacji i zgodne z przedszkolnym planem współpracy
c) nie uwzględniam potrzeb rodziców
d) zgłoszone przez dyrektora i innych nauczycieli
e) deklaracje rodzica- zakres pomocy
f)inne………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4.Jakie inne czynniki bierze Pani pod uwagę przy opracowywaniu planu współpracy
z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) kalendarz imprez przedszkolnych
b) aktualne problemy wychowawcze i dydaktyczne
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c) zadania na rzecz integracji przedszkola ze środowiskiem
d) inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
5.Jakie formy współpracy proponuje Pani rodzicom? (można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź)
a) zebrania grupowe
b) spotkania indywidualne
c) konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca
d) zajęcia otwarte
e) spotkania okolicznościowe (Jasełka. Andrzejki itp.)
f) udział w zbiórkach charytatywnych
g) inne(jakie?)…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
6.Jakie tematy poruszane są podczas Pani zebrań grupowych i spotkaniach indywidualnych z rodzicami?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) sprawy organizacyjne
b) informacje o realizowanych programach (podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną)
c) informacje o osiągnięciach dzieci
d) informacje o problemach wychowawczych (skierowanie do specjalistów: logopedy,
psychologa)
e) informacje o funkcjonowaniu grupy
f) informacje o zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych
g) inne tematy (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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7.Jak często organizuje Pani spotkania indywidualne z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź)
a) raz w miesiącu
b) w miarę potrzeb – na wniosek rodzica
c) w miarę potrzeb – na wniosek nauczyciela
d) nie organizuję

8. Jak Pani ocenia swoją współpracę z rodzicami ?
a/ bardzo dobry

b/dobry

c/niewystarczający

9. W jakie formy współpracy rodzice najchętniej się angażują?
a)zebrania grupowe
b) spotkania indywidualne
c) konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca
d) zajęcia otwarte
e) spotkania okolicznościowe (Jasełka. Andrzejki itp.)
f) udział w zbiórkach charytatywnych
f) inne (jakie?)…………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………..………………….

Dziękujemy!
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ANKIETA DO RODZICÓW – „RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA”
(luty 2019r.)
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety (anonimowej).
Ma ona na celu zgromadzenie informacji na temat Pana/Pani stanowiska odnośnie tego, czy
rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki
są
partnerami przedszkola. Na podstawie
wniosków z ankiet będziemy mogli dowiedzieć się, jak postrzega Pani/Pan te relacje i podjąć właściwe
działania.
1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z przedszkola, do którego uczęszcza Pani/Pana dziecko?
a/ tak

b/ nie

2. Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy
przedszkola? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

zebrania z rodzicami
rozmowy indywidualne
informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń
informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola
prezentacja prac plastycznych, wytworów dzieci
zajęcia otwarte
imprezy i uroczystości
występy dzieci
inne……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3. W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z przedszkolem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
f) udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych
g) prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, dekoracje itp.)
h) udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
i) udzielanie przedszkolu pomocy materialnej
j) współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami
k) udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (konkursy, akcje
społeczne i charytatywne itp.)
l) udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole
m) udział w zebraniach
n) udział w spotkaniach indywidualnych
inne .........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. Czy ma Pani/Pan wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu?
a/ tak

b/ nie

Jeżeli tak to jaki?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. Jak ocenia Pani/Pan kontakty z wychowawcami dziecka?
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a/ bardzo dobry

b/dobry

c/niewystarczający

6. Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących
dziecka?
a/ tak

b/ nie

7. Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie placówki
(np. spotkania z logopedą, psychologiem, pedagogiem)?
a/ tak

b/ nie

8. Jak ocenia Pani/Pan swój stopień współpracy z przedszkolem?
a)
b)
c)
d)

bardzo dobrze
dobrze
wystarczająco
źle

9. Jaki jest obieg informacji między przedszkolem a rodzicami?
a/ bardzo dobry

b/dobry

c/niewystarczający

10. Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

i)
j)
k)
l)

od nauczycieli
z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń
ze strony internetowej
od dziecka
m) inne................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

11. Jakie są według Pani/Pana mocne strony przedszkola?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
12. Jakie są według Pani/Pana strony przedszkola nad którymi trzeba pracować?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
13. Jakie są Pani/Pana uwagi i propozycje na przyszłość odnośnie współpracy rodziców
z przedszkolem?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dziękujemy!!!
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