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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU

WYMAGANIE 7: PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

Raport przeznaczony dla: Rady Pedagogicznej i rodziców.

Przedmiot ewaluacji: Badanie skuteczności promowania wartości edukacyjnych.

1. Cel ewaluacji: 

• Pozyskanie informacji o pracy przedszkola według wybranej koncepcji. 

• Uzyskanie  informacji  na  temat:  trafności  form  promocji  przedszkola  w  środowisku,

atrakcyjności  przedszkola w środowisku,  poziomu znajomości  ofert  zajęć prowadzonych

w przedszkolu oraz podejmowanych działań.

2. Pytania kluczowe: 

• Jakie działania podejmuje przedszkole w celu promocji.

• Jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym.

• Jaka jest znajomość ofert zajęć prowadzonych w przedszkolu i podejmowanych działań.

3. Próba badawcza: 

• Dyrektor przedszkola;

• Nauczyciele;

• Rodzice.

4. Metody:

• Ankieta;

• Wywiad pogłębiony;

• Analiza dokumentów (tablica informacyjna, galerie prac dzieci, artykuły prasowe, strona 

internetowa przedszkola, konto na portalu społecznościowym Facebook.com.).

5. Narzędzia:

• Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli;

• Kwestionariusz ankiety dla rodziców.
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6. Zespół ewaluacyjny: Barbara Przyborowska – lider,

   Justyna Kirkowska, 

   Karolina Kujawa, 

   Emilia Mathea.

Organizacja ewaluacji:

Przebieg czynności/zadania Czas wykonywania/terminy Nauczyciele odpowiedzialni

Określenie kryteriów, pytań 
kluczowych i celu ewaluacji

Pażdziernik  2015 Zespół do spraw ewaluacji

Dobór metod i próby 
badawczej

Listopad/grudzień 2015 Zespół do spraw ewaluacji

Przebieg ewaluacji, zbiór 
informacji

Styczeń/luty 2016 Zespół do spraw ewaluacji

Analiza informacji,  
wyciągnięcie wniosków, 
stworzenienie 
raportu/opracowanie 
wyników

Marzec/kwiecień/maj 2016 Zespół do spraw ewaluacji

Przedstawienie 
wyników/raportu 
dyrektorowi i radzie 
pedagogicznej

01 czerwca 2016 – 
dyrektorowi, 
ostatnie zebranie – radzie 
pedagogicznej

Dyrektorowi – lider Barbara 
Przyborowska
Radzie pedagogicznej – 
Barbara Przyborowska

WYNIKI PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI:

1. Wywiad pogłębiony z dyrektorem przedszkola został przeprowadzony – 09.03.2016r.

2. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w dniach:

• z nauczycielami – 15.03.2016r.

• z rodzicami – w dniach - 16-31.03.2016r.

3. Danych do badań dostarczyli:

• dyrektor – wywiad pogłębiony (Załącznik nr 1 – transkrypcja wywiadu);

• 12 nauczycieli – ankiety (Załącznik nr 2 – kwestionariusz ankiety dla nauczycieli));

• 109 rodziców – ankiety (Załącznik nr 3 – kwestionariusz ankiety dla rodziców).
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4. Przebieg organizacji zbierania danych:

• Opracowanie projektu ewaluacji wewenętrznej.

• Przygotowanie narzędzi badawczych.

• Przeprowadzenie badań.

• Opracowanie wyników badań.

• Sporządzenie raportu końcowego.

5. Za raport ewaluacyjny odpowiada powołany do tego zespół. 

6. Sposób przedstawienia wyników:

• nauczycielom – na Radzie Pedagogicznej;

• rodzicom – na stronie internetowej przedszkola.

I. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie jakie działania podejmuje przedszkole w celu

promocji, został przeprowadzony wywiad z dyrektorem placówki. 

Opracowanie wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem placówki, panią Haliną Foltynowicz.

Według  badanego,  działania  promocyjne  przedszkola  dokonywane  są  na  wielu

płaszczyznach. W placówce znajdują się tablice ogłoszeń, z których można dowiedzieć się wiele na

temat aktualnych wydarzeń mających miejsce w przedszkolu, przedstawiane są dokonania dzieci,

dające  rodzicom  możliwość  weryfikacji  postepów  rozwojowych  dzieci.  Ponadto  przedszkole

organizuje  różnego  rodzaju  imprezy  i  konkursy  oraz  jest  uczestnikiem wydarzeń  o  podobnym

charakterze na terenie gminy Kosakowo oraz Gdyni. Placówka posiada własną stronę internetową o

charakterze informacyjno – komunikacyjnym. Dodatkowo posiada konto na bardzo popularnym

portalu  społecznościowym  Facebook.com,  by  dotrzeć  do  większej  liczby  zainteresowanych.

Kolejną formą promocji jest posiadanie stałej kolumny w gminnym biuletynie, gdzie zamieszczane

są artykuły na temat aktualnych wydarzeń. Co roku organizowane są "Dni otwarte" dzięki, którym

każdy może bezpośrednio przyjrzeć się pracy przedszkola.

II.  By  uzyskać  odpowiedzi  na  pytania,  jak  postrzegane  jest  przedszkole  w  środowisku

lokalnym oraz  jaka jest  znajomość  ofert  zajęć  prowadzonych w przedszkolu  i  podejmowanych

działań, przeprowadzono badania ankietowe z nauczycielami oraz z rodzicamia, a także dokonano
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analizy dokumentów.

Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli przedszkola.

1. W jaki sposób promuje Pani wartości wychowania przedszkolnego?

Z analizy wskazanych odpowiedzi wynika, iż najwięcej nauczycieli, to jest 11, uważa, że

poprzez  zajęcia  wychowawczo-dydaktyczne  promuje  wartości  wychowania  przedszkolnego,

następnie  10  (92%)  -  poprzez  organizację  konkursów,  9  (75%)  –  dzięki  organizacji  imprez

okolicznościowych.  Dodatkowo  8  (67%)  wychowawców  popularyzuje  edukację  przedszkolną

poprzez zabawy, tyle samo ankietowanych rozpowszechnia swoje działania tworząc galerię prac w

placówce czy organizując wycieczki. Za mniej istotne nauczyciele uznali promowanie się dzięki

zajęciom otwartym - 7 (58%) ankietowanych i organizacji dni otwartych w przedszkolu – 5 (42%)

badanych. 6 (50%) badanych uznało, iż spacery po najbliższej okolicy,  również służą promocji.

Natomiast  żaden  z  nauczycieli  nie  promuje  wychowania  przedszkolnego  poprzez  udział  w

imprezach organizowanych przez gminę Kosakowo.

2. W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych

i osiągnięciach swoich wychowanków?

Po  przeanalizowaniu  odpowiedzi  stwierdza  się,  iż  wszyscy  (12  -  100%)  nauczyciele

przekazują  informacje  o  podejmowanych  działaniach  i  osiągnięciach  edukacyjnych  swoich

wychowanków  poprzez  stronę  internetową  placówki,  dodatkowo  11  (92%)  z  nich  zamieszcza

informacje  o  takim  charakterze  na  przedszkolnych  tablicach  ogłoszeń.  Kolejną  najczęściej

wspominaną  formą  przekazywania  wiadomości,  były  indywidualne  rozmowy z  rodzicami  –  9

(75%) ankietowanych. 8 (67%) badanych kładzie nacisk na zamieszczanie informacji na portalu

społecznościowym Facebook.com  oraz  na  dokumentowanie  w formie  fotograficznej  wydarzeń

przedszkolnych  (galeria  zdjęć)  i  na  tworzenie  wystawy  prac  dzieci.  Natomiast  tylko  3  (25%)

ankietowanych  wymienia  się  doświadczeniami  i  informacjami  podczas  posiedzeń  Rady

Pedagogicznej.

3.  Czy Pani  zdaniem, dzieci  chętnie  uczestniczą  w zajęciach  dodatkowych oferowanych

przez przedszkole?

Z analizy wynika, iż zdaniem wszystkich (12 – 100%) respondentów, dzieci chętnie biorą

udział w zajęciach dodatkowych, oferowanych przez przedszkole.
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4. Czy przedszkole aktywnie uczestniczy w akcjach, konkursach, festynach organizowanych

przez środowisko lokalne?

Po przeanalizowaniu odpowiedzi,  dowiadujemy się,  iż  zdaniem wszystkich  (12 -  100%)

badanych,  przedszkole  aktywnie  uczestniczy w akcjach,  konkursach,  festynach organizowanych

przez środowisko lokalne.

5.  Jak  Pani  ocenia  swój  stopień  zaangażowania  w  promowanie  wartości  edukacyjnych

przedszkola?

W skali  punktowej  1  –  5,  gdzie  1  oznacza  nisko,  a  5  bardzo  wysoko,  ankietowani  w

większości,  to  jest  6  (50%),  oceniło  swój  stopień  zaangażowania  w  promowanie  wartości

edukacyjnych przedszkola na ocenę 4, pozostali natomiast zaznaczyli 5 – 3 (25%) ankietowanych i

3 – również 3 respondentów (25%).

Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających do

przedszkola.

1. Co zadecydowało o wyborze przez Państwa przedszkola?

Po przeanalizowaniu odpowiedzi można wykazać, iż przy wyborze przedszkola większość

badanych kierowało się tym, że placówka znajduje się blisko miejsca zamieszkania (80 - 73% ). 36

(33%)  ankietowanych  wskazało,  iż  ważna  dla  nich  była  opinia  o  pozytywnym  postrzeganiu

przedszkola w środowisku lokalnym.  Dla 24 (22%) badanych liczył  się fakt,  iż  placówka była

polecana  przez  innych  rodziców,  a  dla  13  (12%)  ankietowanych  istotne  było,  że  przedszkole

znajduje się blisko ich miejsca pracy. Pojawiło się 9 (8%) odpowiedzi, iż kierowano się innymi

pobudkami, między innymi tym, że jest to jedyna całodzienna placówka o takim charakterze w

okolicy.

2.  Które  z  realizowanych  przez  przedszkole  działań  promują  wartość  wychowania

przedszkolnego (wartość edukacyjną) w społeczności lokalnej?

Z analizy odpowiedzi wynika, iż przedszkole promuje wartość wychowania w środowisku

lokalnym  głównie  poprzez  zajęcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  (90  -  83%).  Innymi,  według

badanych,  działaniami  propagującymi  wartość  edukacyjną  są:  spacery  i  wyjścia  w  teren  –  44

odpowiedzi (40%), zabawy- 42 (39%), galerię prac dzieci – 31(28%), wycieczki – 29 (27%) i udział

dzieci  w  konkursach  –  28  (26%).  Do  rzadziej  wymienianych  przez  badanych  działań  należy

zaliczyć: imprezy okolicznościowe – 20 (18%), zajęcia otwarte – 18 (17%) i dni otwarte – 6 (6%).
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Żaden z ankietowanych nie wymienił innych działań, niż te zaproponowane przez badaczy.

3.  Czy przedszkole prezentuje  i  upowszechnia informacje o ofercie  edukacyjnej  (zajęcia

bezpłatne oferowane przez przedszkole) oraz podejmowanych działaniach (m. in. zaproszenia na

uroczystości, ogłoszenia, akcje, programy realizowane w przedszkolu)?

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż większość badanych,

to  jest  93  (85%),  uważa,  że  przedszkole  prezentuje  i  upowszechnia  informacje  o  ofercie

edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach. 4 ankietowanych (4%) uważa, iż przedszkole nie

przedstawia  i  nie  rozpowszechnia  informacji  o  podejmowanych  działaniach  oraz  o  ofercie

edukacyjnej. Natomiast 6 badanych ( 6%) zaznaczyło odpowiedź – "nie wiem".

4.  W jaki  sposób  przedszkole  upowszechnia  informacje  o  podejmowanych  działaniach

edukacyjnych i osiągnięciach swoich wychowanków?

Z analizy materiału badawczego wynika, iż przedszkole głównie upowszechnia informacje o

podejmowanych działaniach i osiągnęciach swoich wychowanków wykorzystując tablice ogłoszeń

(92 -  84%) oraz stronę internetową placówki (68 -  62%). Innymi,  mniej  popularnymi formami

przekazywania wiadomości są: rozmowy indywidualne – 36 (33%) i galeria prac dzieci -34 (31%).

Według  ankietowanych  do  wśród  najmniej  używanych  form  udostępniania  wiadomości  o

wychowankach  należą:  informacje  zamieszczane  na  koncie  przedszkola  na  portalu

społecznościowych  Facebook.com  –  16  (15%),  imprezy  okolicznościowe  –  13  (12%),  zajęcia

otwarte – 8 (7%), oraz dni otwarte  i  artykuły w prasie lokalnej  (  gminnym biuletynie)  – po 5

wskazań (5%).

5. Czy obecny sposób przekazywania informacji promujący wartość edukacyjną przedszkola

(zajęcia  edukacyjne)  i  podejmowanych  działaniach  (promujący  osiągnięcia  dzieci)  jest

wystarczający?

Po analizie  odpowiedzi  stwierdza się,  iż  89 (82 %) badanych uważa,  że obecny sposób

przekazywania informacji jest wystarczający a 10 ankietowanych (9%) uznało, iż nie wie, czy jest

odpowiedni.  Wśród odpowiedzi  respondentów znalazło się  6 (6%),  w których stwierdza się,  iż

forma  przekazywania  wiadomości  jest  niewystarczająca,  a  wśród  uzsadnień  wymieniono:  iż

informacje powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz, że ogłoszenia

zamieszczane są zbyt późno i nie są odpowiednio aktualizowane i powinno być więcej wiadomości

w internecie, a nie głównie na przedszkolnej tablicy ogłoszeń.
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6. Czy w mediach lokalnych ukazująsię informacje o przedszkolu?

Z przeanalizowanego materiału dowiadujemy się, iż badani w większości (55 - 50% ) nie

wiedzą  o  ukazujących  się  w  lokalnych  mediach  informacjach  na  temat  przedszkola.  Taką

świadomość posiada natomiast 35 (32%) ankietowanych, a 14 (13%) odpowiedziało: "nie wiem".

7. Czy czytają Państwo na bieżąco informacje i ogłoszenia dla rodziców?

Z analizy wyników badań wynika, że większość badanych 101 (93%) czyta owe informacje,

natomiast tylko 5 (5%) nie jest nimi zainteresowana. 3 (2%) badanych nie udzieliło odpowedzi na

to pytanie.

8. Czy są Państwo zadowoleni z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko?

104 badanych uznało, iż są zadowoleni z przedszkola, natomiast 2 ankietowanych wyraziło

sprzeciw, a za przyczynę podano: niedostosowanie żywienia do warunków przedszkola oraz brak

kompetentnego personelu.

9. Czy przedszkole jest dobrze postrzegane w środowisku przedszkolnym?

Według 98 (90%) ankietowanych przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku

lokalnym, natomiast 2 (2%) badanych uważa, iż placówka nie cieszy się dobrą opinią na terenie

gminy, jednkaże odpowiedzi negatywne nie zostały uzasadnione.

Analiza dokumentów.

Z  analizy  dokumentów  wynika,  iż  w  korytarzu  przedszkola  znajduje  się  tablica  z

informacjami  ogólnymi,  natomiast  w  szatni  każda  z  grup  posiada  swoją  tablicę,  na  której

prezentowana jest  galeria prac dzieci oraz bieżące wiadomości kierowane do rodziców dzieci z

poszczególnych  grup.  Dodatkowo  ważne  informacje  oraz  galerie  zdjęciowe  upamiętniające

wydarzenia, mające miejsce w przedszkolu, zamieszczane są na stronie internetowej placówki oraz

na koncie przedszkola na portalu społecznościowym Facebook.com.

Placówka  zamieszcza  też  wybrane  informacje  w  bezpłatnym  gminnym  biuletynie.  W

lokalnej telewizji pojawiały się relacje z imprez organizowanych na terenie przedszkola.

Pracownicy angażują się w organizację oraz udział w konkursach na terenie całej  gminy

oraz  innych  pobliskich  miejscowości.  Biorą  udział  w  imprezach  okolicznościowych

organizowanych przez Urząd Gminy oraz inne ogranizacje działające na terenie gminy Kosakowo.

Nauczyciele organizują zajęcia otwarte, dzięki którym rodzice mogą brać aktywny udział w
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życiu przedszkola. Ponadto co roku przygotowywane są dni otwarte podczas, których każdy może z

bliska przyjrzeć się pracy jednostki edukacyjnej. 

WNIOSKI Z BADAŃ:

1. Przedszkole   podejmuje  wiele  działań  w  celu  promocji.  Przede  wszystkim  organizuje

różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz konkursy, a także jest uczestnikiem takich

przedsięwzięć  przygotowywanych  przez  inne  zaprzyjaźnione  placówki.  W  środowisku

lokalnym współorganizuje wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Dodatkowo przedszkole

zamieszcza informacje o podejmowanych działaniach na stronie internetowej placówki oraz

na  koncie  społecznościowym  Facebook.com,  posiada  także  stałą  kolumnę  w  gminnym

biuletynie.  Telewizja  lokalna prezentuje relacje z wydarzeń mających miejsce w murach

jednostki edukacyjnej.

2. Wartość wychowania przedszkolnego promowana jest głównie poprzez zajęcia dydaktyczno

-  wychowawcze,  zabawy,  spacery,  wyjścia  w  teren,  galerie  prac  dzieci,  wycieczki  oraz

organizację i udział w konkursach.

3. Przedszkole, poza kilkoma wyjątkami, w wystarczający sposób przedstawia swoje działania

w  środowisku  lokalnym.  Upowszechnianie  informacji  o  podejmowanych  działaniach

edukacyjnych i osiągnięciach  wychowanków odbywa się głównie poprzez zamieszczanie

danych na tablicy ogłoszeń, które w większości są czytane przez rodziców oraz przez stronę

internetową placówki, jednakże mniej odwiedzaną przez zainteresowanych.

4. Większość badanych nie ma świadomości, iż w lokalnych mediach pojawiają się informacje

o przedszkolu.

5. Większość rodziców jest zadowolona z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko.

6. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane  w środowisku lokalnym. Rzodzice decydując się

na wybór placówki zwracali uwagę na to, że znajduje się blisko ich miejsca zamieszkania,

także ważna dla nich była opinia o pozytywnym postrzeganiu przedszkola w środowisku

lokalnym.  Dla  wielu  badanych  liczył  się  fakt,  iż  placówka  była  polecana  przez  innych

rodziców.
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WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1. Utrzymać obowiązujący, wysoki poziom współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym, a

także dbać o dalszy rozwój działań promocyjnych.

2. Zachęcać rodziców do częstszego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

3. Wzbudzać  zainteresowanie  rodziców  do  śledzenia  informacji  na  temat  przedszkola,

ukazujących się w mediach lokalnych.

10



Załącznik nr 1

Transkrypcja wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem placówki, panią Haliną Foltynowicz

1. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu promocji?

Działania  promocyjne  przedszkola dokonywane są na wielu płaszczyznach.  Po pierwsze

organizowane  są  imprezy  okolicznościowe,  na  które  zapraszani  są  rodzice  i  dziadkowie

wychowanków oraz przedstawiciele lokalnych władz. Wśród nich należy wymienić: "Pasowanie na

przedszkolaka",  "Kiermasz  bożonarodzeniowy",  Dzień  babci  i  dziadka",  "Dzień  mamy i  taty",

"Festyn  rodzinny".  Dodatkowo przedszkole  posiada  własną  stronę  internetową,  która  zapewnia

kontakt z rodzicami oraz pełni funkcję informacyjną dla każdej osoby zainteresowanej  naszymi

działaniami,  poczynając  od  rekrutacji,  a  na  przedstwieniu  osiągnięć  dzieci  –  kończąc.  Ponadto

posiadamy  konto  na  portalu  społecznościowym  –  Facebook.com,  które  również  pełni  funkcję

informacyjną, a także daje możliwośc kontaktu z innymi, a dla zarządzających placówką, spęłnia

funkcje ewaluacyjne.

Rodzice i goście odwiedzający przedszkole mają możliwość zapoznania się z tym, co dzieje

się  w  placówce  poprzez  różnego  rodzaju  tablice:  informacyjne  oraz   prezentujące  osiągnięcia

dzieci.

Poza  murami  placówki  promujemy  się  poprzez  uczestnictwo  w  konkursach

międzyprzedszkolnych oraz międzyszkolnych, nierzadko uzyskując wysokie noty.  Sami również

organizujemy  tego  typu  imprezy,  wśród  nich  znajdują  się  konkursy:  "Jesień  w  oczach

przedszkolaka",  "Najciekawsza  dynia",  "Festiwal  kolęd",   "Przedszkolak  jako  wierszokleta  -

konkurs  recytatorski",  "Festiwal  piosenki  przedszkolnej".  Bierzemy  także  udział  w  imprezach

organizowanych przez gminę, np. "W Festynie z okazji Dnia Dziecka", w finale "Wielkiej Orkiestry

Świątecznej  Pomocy",  Dożynkach  gminnych,  w  Festynie  organizowanym  przez  Zrzeszenie

Kaszubsko-Pomorskie oddział Kosakowo-Dębogórze.

W lokalnej prasie posiadamy stałą kolumnę, w której przedstawiamy bierzące wydarzenia

oraz osiągnięcia wychowanków. 

 Co roku przedszkole zaprasza  na "Dni otwarte",  poprzez  które  przedstawia codzienność

przedszkolną.
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Załącznik nr 2

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli

Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety.

Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola.

1. W jaki sposób promuje Pani wartości wychowania przedszkolnego?

- zabawy

- zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

- wycieczki

- spacery

- imprezy okolicznościowe

- galeria prac dzieci

- udział w konkursach

- zajęcia otwarte

- dni otwarte

- imprezy organizowane przez gminę

inne ........................................

2. W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych i 

osiągnięciach swoich wychowanków?

- tablica ogłoszeń

- dokumentowanie w formie fotograficznej wydarzeń przedszkolnych (galeria zdjęć)

- formy wyrazu artystycznego – wystawa prac dzieci

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej

-  strona internetowa przedszkola, www.spdebogorze.edupage.org

- konto przedszkola na facebook.com

inne ........................................

3. Czy Pani zdaniem, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych oferowanych przez 

przedszkole?
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- TAK

- NIE

4. Czy przedszkole aktywnie uczestniczy w akcjach, konkursach, festynach organizowanych przez 

środowisko lokalne?

- TAK

- NIE

5. Jak Pani ocenia swój stopień zaangażowania w promowanie wartości edukacyjnych przedszkola?

(w skali 1-5, gdzie 1 oznacza nisko, a 5 bardzo wysoko)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Zespół ewaluacyjny
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Załącznik nr 3

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Ankieta dla rodziców

Szanowni  Państwo,  ankieta  jest  anonimowa.  Jej  celem  jest  zebranie  informacji

na temat tego, jak przedszkole jest postrzegane w środowisku lokalnym i jaka jest Państwa

znajomość  oferty  zajęć  prowadzonych  w  przedszkolu  oraz  podejmowanych  działań.  W

związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza.

1.Co zadecydowało o wyborze przez Państwa przedszkola?

- przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowiskun lokalnym

- przedszkole polecane jest przez innych rodziców

- przedszkole znajduje się blisko miejsca zamieszkania

- przedszkole znajduje się blisko miejsca pracy

- inne

2. Które z realizowanych przez przedszkole działań promują wartość wychowania przedszkolnego 

(wartość edukacyjną) w społeczności lokalnej?

- zajęcia wychowawczo – dydaktyczne

- zabawy

- wycieczki

- spacery, wyjścia w teren

- imprezy okolicznościowe

- udział w konkursach

- zajęcia otwarte

- dni otwarte

- galeria prac dzieci

inne ........................................

3. Czy przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej (zajęcia bezpłatne 

oferowane przez przedszkole) oraz podejmowanych działaniach (m. in. zaproszenia, ogłoszenia na 

uroczystości, akcje, programy realizowane w przedszkolu)?

- TAK

- NIE
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- NIE WIEM

4. W jaki sposób przedszkole upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach 

edukacyjnych i osiągnięciach swoich wychowanków?

- tablica ogłoszeń

- rozmowy indywidualne

- zajęcia otwarte

- dni otwarte

- imprezy okolicznościowe

- artykuły w prasie lokalnej (biuletyn gminny)

- galeria prac dzieci

- strona internetowa przedszkola, www.spdebogorze.edupage.org

- konto przedszkola na facebook.com

inne ........................................

5. Czy obecny sposób przekazywania informacji promujący wartość edukacyjną przedszkola 

(zajęciach edukacyjne) i podejmowanych działaniach (promujący osiągnięcia dzieci) jest 

wystarczający?

- TAK

- NIE (PODAJ DLACZEGO?).....................................

- NIE WIEM

6. Czy w mediach lokalnych ukazują się informacje o przedszkolu?

- TAK 

- NIE

- NIE WIEM

7. Czy czytają Państwo na bieżąco informacje i ogłoszenia dla rodziców?

- TAK

- NIE

8. Czy są Państwo zadowoleni z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko?

- TAK 
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- NIE (PODAJ DLACZEGO?)........................................

9. Czy przedszkole jest dobrze postrzegane w środowisku lokalnym?

- TAK

- NIE (PODAJ DLACZEGO?)

........................................

                                                                                                               

                                                                                                 Dziękujemy za wypełnienie aniety.  

                                                                                                               Zespół ewaluacyjny.
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