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WYNIKI ZBIORCZE ANKIET DLA RODZICÓW NA TEMAT  

EWALUACJI  DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU  "THROUGH  DEMOCRACY TO 
LITERACY" ORAZ PARTYCYPACJI  RODZICÓW  W ŻYCIU PRZEDSZKOLA 

 W czerwcu 2016 roku została przeprowadzona w przedszkolu ankieta wśród 
rodziców/ opiekunów dzieci. Dotyczyła oceny wpływu realizowanych działań na instytucję 
przedszkola i rozwój wychowanków. Badania odbyły się w ramach ewaluacji projektu 
Erasmus + "Through democracy to literacy" oraz partycypacji rodziców w życiu  przedszkola. 
Ankieta podzielona jest na trzy części, w których zawarte są pytania dotyczące: 
realizowanego projektu Erasmus+, realizowanych projektów eTwinning i uczestnictwa 
Rodziców w życiu przedszkola. 

W ankiecie wzięło udział 67 respondentów. Odpowiedzi na pytania udzielili 
rodzice/opiekunowie dzieci z różnych grup wiekowych. Najwięcej badanych jest rodzicami 
dzieci 5-letnich (37,3%)  i 4- letnich (35,8%). Najmniej liczni ankietowani to rodzice dzieci 6-
letnich (17,9%), 3-letnich (6%) oraz 7-letnich i więcej (3%). Wyniki przedstawia poniższy 
diagram.  

 

 

 

 

  

 

 

W badaniu ankietowym wzięli udział rodzice/opiekunowie z różnych grup przedszkolnych (67 
odpowiedzi), co przedstawiają poniższe diagramy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość odpowiedzi zostało udzielonych przez rodziców/opiekunów dzieci z grupy  
"Pszczółek" (22,4% wszystkich ankietowanych), „Motyli” (17,9%) i „Biedronek" (16,4%), 
Największa wartość procentowa relacji oddanych ankiet do ilości dzieci w grupie jest 
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 najwyższa w grupach terapeutycznych („Jeżyki”, „Misie”, „Słoneczka”) oraz w grupie 
„Pszczół”, „Motyli” i „Biedronek”.  

Erasmus + 

 

 

 

 

 

 

 

Aż 97% ankietowanych odpowiedziało, że wie o realizowanym w przedszkolu projekcie 

międzynarodowym  w ramach programu  Erasmus+, a tylko 3%  respondentów udzieliło 

negatywnej odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy diagram ukazuje, iż rodzice/ opiekunowie uzyskali informację o realizacji  projektu 
„Through democracy to literacy”  w przedszkolu,  w największej liczbie od nauczycieli (83,3%) 
lub z przedszkolnej strony internetowej (74,2%). Ponad połowa respondentów 
odpowiedziała, że poprzez  wystawy w szatni przedszkolnej (53%).  Natomiast od swojego 
dziecka uzyskało informację (48,5%) badanych. Ankietowani odpowiedzieli również, że 
dowiedzieli się o projekcie podczas grupowych spotkań z rodzicami (39,4%) oraz w toku 
obrad Rady Rodziców (16,7%),  a także z artykułu w gazetce przedszkolnej (16,7%).  Z 
facebookowego profilu grupy IX, X, XI dowiedziało się (12,1%) rodziców. Najmniej osób 
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 uzyskało informację o projekcie od innych pracowników przedszkola lub z materiałów 
promocyjnych (kalendarzy), bo tylko (7,6 %). 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, iż odwiedza stronę projektu Rzadziej niż raz w 
miesiącu (35,8%), mniej badanych, bo (28,4%) udzieliło  odpowiedzi Nigdy. (25,4%) 
deklaruje, że odwiedza stronę projektu Raz  lub kilka razy w miesiącu. Tylko nieliczni (9%) 
udzielili odpowiedzi Raz lub kilka razy  w tygodniu, co wskazuje, że regularnie odwiedzają 
stronę projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,8% deklaruje, że Raz  lub kilka razy w miesiącu odwiedza stronę internetową przedszkola 

żeby poznać działania w przedszkolu  w ramach projektu. Rzadziej niż raz w miesiącu 

odpowiedziało (20,9%) ankietowanych. Mniej badanych, bo (19,4%) udzieliło odpowiedzi Raz 

lub kilka razy  w tygodniu. Natomiast (16,4%) respondentów odpowiedziało, że Nigdy nie 

zapoznaje się z treściami opisującymi działania projektu na stronie internetowej przedszkola.  

5. W jaki sposób projekt Erasmus + wpływa na działalność przedszkola/grupy, pojawiające 

się inicjatywy i zmiany ? 

Prawie wszyscy Rodzice pozytywnie oceniają korzyści płynące z projektu Erasmus+ oraz 
pojawiające się inicjatywy i zmiany na co wskazują poniższe odpowiedzi: 
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  "buduje i rozwija więzi międzynarodowe, pozwala nabywać nowych doświadczeń, 
poznawać nowe kultury, ludzi, zwyczaje" 

 "inicjuje współpracę międzynarodową, regionalną; dzieci poznają, zdobywają nowe 
umiejętności w grupie, poznają region, historię, kulturę, a także inne kraje" 

  "daje możliwość poznania metod pracy stosowanych w innych krajach, nowe 
doświadczenia, które mogą być inspiracją do wprowadzania zmian również u nas" 

 "dzieci czują chęć pytania, odkrywania, duża działalność, pomysłowość ze strony 
pań nauczycielek, co przekłada się na chęci i działanie dzieci" 

 "dzieci mają możliwość poznania zwyczajów w innych krajach, samodzielny wybór 
posiłków, tydzień atrakcji" 

 "sprawia, że dzieci czują się częścią większej społeczności, poznają inne obyczaje, 
kultury" 

 "wzbogaca treści edukacyjne, poszerza horyzonty dziecka" 
 "moim zdaniem poprawia rozwój umysłowy dzieci" 
 "dzieci wychodzą poza budynek przedszkola bez względu na pogodę (deszcz)" 
 "możliwość wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego, poznanie zwyczajów i 

języka krajów partnerskich, uczestniczenie w zabawach proponowanych przez 
gości, większa swoboda decydowania" 

 "podejmowanie ponadprogramowych działań, w których dzieci bardzo chętnie 
biorą udział. Placówka jest otwarta na współpracę z rodzicami." 

 "zmiany są pozytywne, jestem zadowolona z tego projektu" 
 "przedszkole (grupa) wdraża w codzienne funkcjonowanie zmiany , działania, 

których do tej pory nie było" 
 "rozpowszechniamy nasze przedszkole, stawiamy je jako wzór i autorytet " 
 "czyni przedszkole bardziej atrakcyjnym, otwartym na zmiany i na rozwój dziecka, 

otwarte na potrzeby i możliwości dziecka, kreatywność jego, pobudzanie 
wyobraźni" 

 "udziały w kursach lub szkoleniach zagranicznych dla kadry przedszkolnej, zdobycie 
nowej wiedzy i doświadczenia" 

 "aktywizuje przedszkolną załogę (opiekunów i dzieci), pobudza kreatywność, 
poszerza horyzonty, nowe doświadczenia" 

 "program skupia pedagogów z pasją, bardzo kreatywnych, którzy pobudzają 
entuzjazm dzieci" 

 "dzięki programowi przedszkole zbiera pozytywne opinie wśród lokalnej 
społeczności; zdobywa wiele nagród, a nauczyciele są doceniani" 

 
Tylko pięciu respondentów spośród wszystkich ankietowanych udzieliło odpowiedzi: "nie 
wiem" ( 3 odpowiedzi) , a także  "nie mam pojęcia" oraz " to pytanie do nauczycieli" (po 1 
odpowiedzi). 
 
 

6. Jaki wpływ na Pani/Pana dziecko mają działania podejmowane w ramach projektu 
Erasmus +?  

Prawie wszyscy Rodzice odpowiedzieli, że działania podejmowane w ramach projektu 
Erasmus+ wpływają na ich dzieci w sposób pozytywny przez co, zauważają zmiany 
zachodzące w rozwoju, zachowaniu i przyjmowaniu właściwych postaw przez dzieci. 
Wskazują na to poniższe odpowiedzi: 

 "mojemu dziecku podobały się spotkania z obcokrajowcami i to, że mówili w innym 
języku, dziecko dostrzega różnorodność flag" 
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  "dziecko wie jak wyglądają przedszkola w innych krajach i jak inne dzieci spędzają 
czas w przedszkolu" 

 "udział dziecka w pracach wykorzystywanych podczas projektu, zdobywanie 
nowych doświadczeń i wiedzy dziecko poszerza wiedzę o Europie (...),  rozwija 
wyobraźnię , uczy się współpracy w grupie nabiera doświadczenia, pozwala się 
rozwijać, dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy poznawanie kultur zagranicznych, 
nauka języka obcego, dziecko jest bardziej samodzielne, otwarte, pomysłowe" 

 "ciekawość w każdej dziedzinie, samodzielność, wiedza, którą chcą się dzielić z 
innymi" 

 "ogólny rozwój dziecka - intelektualny oraz rozwijanie samodzielności i 
kreatywności" 

 "rozwija język- mowę i komunikację; dziecko stało się bardziej otwarte i chętne do 
zabawy z rówieśnikami" 

 "zadaje więcej pytań, chętniej udziela się na forum grupy, bardziej się 
usamodzielniło" 

 "zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych języków, uczestnictwo w 
całkiem nowych projektach, zajęciach" 

 "myślę, że poznawanie nowych metod pozytywnie przekłada się na naukę mojego 
dziecka w drodze do jego samodzielności" 

 "córka zaczęła interesować się geografią, była dumna z uczestnictwa w projekcie, 
naturalnie przekonała się o wielkości i różnorodności świata, poznaje inne kultury" 

 "dziecko jest dumne z wykonywanych zadań, ma poczucie, iż wspólnie z grupą 
rówieśników wykonało dobrą pracę" 

 "osłuchuje  się z innymi językami, poznaje inną kulturę, jest dumna z Polski (Smok 
Wawelski, Kraków), poznaje dziedzictwo innych krajów i swoje własne" 

 "moje dziecko stało się bardziej otwarte na nowości, jest odważniejszy i zaczął sam 
podejmować dyskusje na ważne tematy" 

 "chętniej samodzielnie podejmuje decyzje w prostych sytuacjach codziennych np: 
ubieranie, spożywanie posiłków, sprzątanie" 

 "mają dobry wpływ na mojego syna, jest tolerancyjny, szczęśliwy gdy wraca z 
wycieczek zorganizowanych z projektu Erasmus+" 

 "(...) stała się obywatelem świata bardziej świadomym" 
 

Tylko czterech respondentów spośród wszystkich ankietowanych udzieliło negatywnych 
odpowiedzi "nie mam pojęcia", " nie zauważyłam dużego jednak opowiadało, że byli 
goście", "nie wiem, moje dziecko nic na ten temat nie mówi" oraz " trudno powiedzieć".  
 
7. Jakie widzi Pani/Pan korzyści z podejmowania tematyki projektu Erasmus+ 
(partycypacja dzieci w procesie uczenia się, rozwijanie języka- mowy i komunikacji, 
samodzielność, rozwijanie postaw obywatelskich) ? 

Większość ankietowanych zauważyła korzyści z podejmowania tematyki projektu Erasmus+ 
(partycypacja dzieci w procesie uczenia się, rozwijanie języka- mowy i komunikacji, 
samodzielność, rozwijanie postaw obywatelskich), na co wskazują poniższe odpowiedzi 
rodziców/ opiekunów:  

 "kształtowanie od małego postawy obywatelskiej, proeuropejskiej dzieci, wierzą 
we własne możliwości, są odważne w podejmowaniu zadań, nie wstydzą się 
zadawać pytania, komunikować między sobą i z dorosłymi" 

 "poznanie kultury, języka, zwyczajów krajów partnerskich" 



  „Through democracy to literacy”  

KA2 Partnership Project 2015/2017 

  "rozwój języka i mowy zwłaszcza w języku obcym  jest czymś koniecznym w 
dzisiejszych czasach, poza tym ciekawa jest dla dziecka komunikacja z 
przedszkolakami z innych krajów,  dziecko jest bardziej otwarte, wesołe, chce 
zdobywać nowe umiejętności" 

 "zdobyte doświadczenie i wiedza ma odzwierciedlenie w życiu dalszym, jest to 
cenne doświadczenie" 

 "Dziecko stało się bardziej otwarte na coś nowego i przekonało się, iż coś tak 
odległego nie jest takie straszne. Zaciekawiło się językami tych krajów i dopytywało 
się o kraje z których pochodzili wizytujący goście" 

 "samodzielność w jedzeniu, ubieraniu się i wybór dzieci co zjedzą, w co się ubiorą" 
 " Erasmus+ to ogromna możliwość rozwoju, bardzo cieszę się, jako rodzic, że moje 

dziecko od najmłodszych lat uczy się samodzielności, a dzięki programom rozwija 
się w każdej dziedzinie" 

 "ogólny rozwój dziecka - intelektualny oraz rozwijanie samodzielności i 
kreatywności" 

 "rozwój mowy, komunikacja z rówieśnikami, samodzielność, otwartość, zdolność 
logicznego myślenia, pomysłowość zabaw" 

 "lepsza świadomość dziecka na tematy związane z codziennym funkcjonowaniem" 
 "moim zdaniem dzieci uczą się decyzyjności, tym samym odpowiedzialności" 
 "dzieci mogą podejmować samodzielnie decyzje w sprawie pewnych kwestii; uczą 

się/ dowiadują nowych informacji dotyczących innych krajów" 
 "osłuchuje  się z innymi językami, poznaje inną kulturę, jest dumna z Polski (Smok 

Wawelski, Kraków), poznaje dziedzictwo innych krajów i swoje własne" 
 "okazja poznania form i metod pracy wykorzystywanych w innych krajach" 
 "rozwój intelektualny dzieci, otwartość na otaczający świat, poczucie pewności 

siebie" 
 "dziecko zapragnęło uczyć się języka angielskiego" 
 "wszystko wyżej wymienione" 

 
Niewielka ilość ankietowanych udzieliła następujących odpowiedzi negatywnych "jakichś 
szczególnych korzyści z rozwijania mowy nie ma " oraz "nie mam pojęcia", a także "nie 
wiem" (3 odpowiedzi). 

eTwinning 

 

 

 

 

Odpowiedzi Tak użyło (90,9%) ankietowanych, a tylko (9,1%) odpowiedziało Nie. Wynik 
ukazuje, iż większość badanych wie, iż przedszkole realizuje projekty eTwinning 
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 ("Czterogłowy smok" i "Erasmusowe koty") w ramach programu Erasmus +, współpracując ze 
szkołami z Islandii, Hiszpanii i Słowenii. 

 

 

 

 

 

 

Powyższy diagram ukazuje, iż rodzice/ opiekunowie uzyskali informację o realizacji  
projektów eTwinning w przedszkolu,  w największej liczbie od nauczycieli (82,5%) lub z 
przedszkolnej strony internetowej (69,8%). Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że 
informację uzyskali od swojego dziecka (55,6%). Ankietowani odpowiedzieli również, że 
dowiedzieli się o projekcie podczas grupowych spotkań z rodzicami (36,5%) oraz z wystawy w 
szatni przedszkolnej (34,9%).  W toku obrad Rady Rodziców informację otrzymało (17,5%) 
badanych.  Rodzice odpowiedzieli, że dowiedzieli się, także z artykułu w gazetce 
przedszkolnej i z facebookowego profilu grupy IX, X, XI (po 11,1%). Najmniej osób uzyskało 
informację  o projektach z mediów lokalnych i z materiałów promocyjnych (kalendarzy), bo 
tylko (1,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej, bo aż (36,9%) respondentów odpowiedziało, że Nigdy nie odwiedza oficjalnej 

strony projektu eTwinning "Czterogłowy smok". Rzadziej niż raz w miesiącu odpowiedziało 

(27,7%) ankietowanych. (21,5%) deklaruje, że Raz  lub kilka razy w miesiącu odwiedza 

stronę projektu. Mniej badanych, bo (12,3%) udzieliło odpowiedzi Raz lub kilka razy  w 

tygodniu. Natomiast najmniej, bo (1,6%) respondentów odpowiedziało, że Raz lub kilka razy 

dziennie. 
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Najwięcej ankietowanych (33,3%) odpowiedziało, iż Nigdy nie odwiedza oficjalnej strony 
projektu eTwinnig "Nasze Erasmusowe koty". Rzadziej niż raz w miesiącu (31,8%), mniej 
badanych, bo (25,8%) udzieliło  odpowiedzi Raz  lub kilka razy w miesiącu.  Tylko nieliczni 
(7,57%) udzielili odpowiedzi Raz lub kilka razy  w tygodniu odwiedzają stronę projektu.  

 

5. W jaki sposób projekty eTwinning mają wpływ na działalność przedszkola/grupy, 
pojawiające się inicjatywy i zmiany ? 

Prawie wszyscy Rodzice pozytywnie oceniają korzyści płynące z projektów eTwinning , a 
także pojawiające się inicjatywy i zmiany na co, wskazują poniższe odpowiedzi: 
 

 "dzięki projektowi przedszkole/ grupa może nawiązać kontakt z przedszkolami w 
innych częściach Polski jak i w innych krajach" 

 "nauka nowych doświadczeń, poznawanie nowych rzeczy, dzieci uczą się 
współpracy" 

 "większa ciekawość świata, chęć działania, poznania" 

 "dzieci mają szansę współpracować z rówieśnikami z całej Europy; projekty 
umożliwiają wykorzystywanie nowoczesnych technologii, komputera, Internetu" 

 "sprawiają, że dzieci czują się częścią większej społeczności, poznają obce obyczaje i 
inne kultury" 

 "poczucie dążenia do wspólnego celu, rozwijanie kreatywności, nauka przez 
zabawę" 

 "wymiana doświadczeń, a także możliwość prezentacji dokonań naszych 
przedszkolaków" 

 "inny sposób poznawania otoczenia, przyrody, siebie" 

 "uatrakcyjniają zajęcia, wzbogacają wiedzę o różną tematykę 

 "poszerza horyzonty nauczycieli i dzieci" 

 "projekt e Twinning to niepowtarzalny program, osobiście zauważyłam duże 
zmiany u mojego dziecka. Bardzo podoba mi się organizacja w przedszkolu i 
programy rozwojowe, edukacyjne dla dzieci" 

 "wzbogacają ofertę przedszkola, aktywizują nauczycieli i dzieci" 

 "grupa, przedszkole wprowadza zmiany w codziennym funkcjonowaniu" 
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  "Reklama Przedszkola; wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami z różnych 
krajów; rozwój placówki" 

 "integracja grupy, współpraca dzieci, duże zaangażowanie pań przedszkolanek w 
nauczanie dzieci" 

 "rozwój społeczny i kulturowy, cenna wiedza, poszerzenie horyzontów społecznych, 
możliwość wyjazdu za granicę" 

 "wpływa na doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwijanie kompetencji 
interkulturowych i językowych" 

 "współpracując z innymi krajami można podejrzeć inne metody pracy z dzieckiem i 
można coś wykorzystać w pracy z dziećmi, wymiana doświadczeń" 

 "pozytywne- realizowane są ciekawe projekty" 

 "edukacja w grupie odbywa się na europejskim poziomie, dużo ciekawsze i w 
interesującej formie" 

 
Tylko sześciu respondentów spośród wszystkich ankietowanych udzieliło odpowiedzi: "nie 
wiem" ( 4 odpowiedzi), a także  "nie mam pojęcia", "nie mam zdania" oraz " pytanie do 
nauczycieli" (po 1 odpowiedzi). 
 
6. Jaki wpływ na Pani/Pana dziecko mają/miały działania podejmowane w ramach 
projektu eTwinning? 

Większość badanych rodziców/opiekunów uważa, że działania podejmowane w ramach 
projektu eTwinning wpływają na ich dzieci w sposób pozytywny, wskazują na to poniższe 
odpowiedzi ankietowanych: 
 

 "dziecko chętnie opowiadało w domu o działaniach realizowanych w przedszkolu; 
wykazywało chęć poszerzenia wiedzy" 

 "Moje dziecko poprzez uczestnictwo w programie eTwinning rozwija się w każdej 
dziedzinie" 

 "zdobywanie nowych doświadczeń/wiedzy; rozwój samodzielności" 

 "córka uczy się współpracy z innymi dziećmi i jest dumna z efektów" 

 "poprawa relacji pomiędzy dziećmi" 

 "nabywa umiejętności pracy w zespole, prowadzenie rozmów, dokonuje wyborów" 

 "chęć dowiedzenia się czegoś nowego, by powiedzieć o tym na forum grupy, 
większa otwartość" 

 "zwiększona ciekawość na poznawanie nowych rzeczy, większa samodzielność 
rozwój kulturowy, rozwój komunikacji" 

 "wrażliwość na otoczenie, umiejętność obserwacji i rozmowy o tym, co widzi" 

 "dziecko uczy się i poznaje nowe rzeczy, poszerza wiedzę o kotkach" 

 "rozwój procesów poznawczych, rozwój umiejętności w zakresie obserwacji, 
postrzegania otoczenia" 

 "rozbudzenie ciekawości świata, wzrost samooceny, samodzielności, nauka przez 
zabawę jak w Erasmus +"  

 "rozwijanie umiejętności plastycznych, aktorskich, zdobywanie umiejętności pracy 
w zespole, poczucie bycia odpowiedzialnym za "coś ważnego" 

 "przynosi do domu coraz to nowsze wiadomości i umiejętności; nauczył się 
systematyczności i cierpliwości w wykonywanych zadaniach" 

 "zdobywanie informacji/ wiedzy o innych krajach, spotkanie z nauczycielami z 
innych krajów- rozbudzanie ciekawości dziecka" 
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  "poznanie nowych, ciekawych zwyczajów i zabaw dzieci z innych krajów, 
przekazanie wiedzy na tematy europejskie" 

 "możliwość poznania innego języka i kultury" 

 "mogło na chwilę przenieść się do rzeczywistości innych europejskich przedszkoli, 
posłuchać innych języków, porównać ze swoim przedszkolem" 

 "uważam, iż dzięki zaangażowaniu wychowawczyń i całego grona pedagogicznego, 
śmiało mogę napisać, iż moje dziecko rozwija się w każdej płaszczyźnie rozwój" 

 
Wśród badanych respondentów 11 udzieliło odpowiedzi negatywnych: "nie wiem" (6 
odpowiedzi) , "nie wiem, moje dziecko nic na ten temat nie mówi",  a także  "nie mam 
pojęcia", "nie zauważyłam", " dla mnie te dwa programy to jedno i to samo", " trudno 
powiedzieć na tym etapie" oraz " nie znam projektu- nie udzielam odpowiedzi" (po 1 
odpowiedzi). 
 
7. Jakie widzi Pani/Pan korzyści z podejmowania tematyki projektów międzynarodowej 
współpracy przedszkoli w ramach programu eTwinning? 

Większość ankietowanych zauważyła korzyści z podejmowania tematyki projektów 
międzynarodowej współpracy przedszkoli w ramach programu eTwinning, na co wskazują 
poniższe odpowiedzi rodziców/ opiekunów:  
 

 "nauka nowej kultury i sposobów nauki, poznawanie języka" 

 "wymiana doświadczeń z zagranicznymi placówkami" 

 "możliwość poznania innej mentalności, wymiana doświadczeń, nowe tematy 
rozwój dzieci; rozwój kadry" 

 "Międzynarodowa współpraca to niepowtarzalna możliwość poznawania metod 
wychowawczych i wprowadzania ich wśród polskich dzieci" 

 "poszerza horyzonty nauczycieli przedszkola i uczniów" 

 "nauka współpracy bez barier, także na odległość" 

 "dzieci naturalnie nie podróżują do swych sąsiadów, tak więc korzyści dla nich 
wynikające to chyba przede wszystkim zdobywanie wiedzy o tych krajach i 
"wirtualna" wycieczka do przedszkoli znajomych, a także "wymiana" prac, filmów" 

 "dzieci widzą, że są częścią większej społeczności (...)" 

 nauka współpracy w grupie, wsparcie ciekawości dziecka 

 "dzieci mają więcej wiedzy na temat innych krajów, przybliża im się pojęcia: kraj, 
państwo, granica, umiejętność kulturowa" 

 "budowanie przynależności do rodziny europejskiej" 

 "rozwój intelektualny dzieci" 

 "poznawanie świata , urządzeń cyfrowych" 

 "prezentacja naszego systemu nauczania/ zabawy; wymiana doświadczeń w 
zakresie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym" 

 
Wśród badanych respondentów 6 udzieliło odpowiedzi negatywnych: "nie wiem" (3 
odpowiedzi) , " nie znam projektu- nie udzielam odpowiedzi",  a także  "nie mam pojęcia", 
"nie widzę- nie dotyczy grupy mojego dziecka"(po 1 odpowiedzi). 
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 Uczestnictwo Rodziców w życiu przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

Z diagramu powyżej wynika, iż rodzice/ opiekunowie oceniają, że uczestniczą w 

funkcjonowaniu przedszkola w stopniu średnim (47,8%) i w stopniu niewielkim (41,8%). 

Tylko (10,4%) uważa swoje uczestnictwo w funkcjonowaniu przedszkola za znaczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad połowa respondentów (55,2%) uważa, że  przedszkole jest bardzo otwarte na 

współpracę z rodzicami  i ich czynne uczestnictwo w życiu przedszkola. (34,3%) badanych 

twierdzi, że przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami. Tylko nieliczni badani 

uważają, że placówka jest średnio (9%)   i mało (1,5%) otwarta na współpracę. 

 

 

.  
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 Powyższy diagram ukazuje, iż przeważająca część  respondentów (73,4%) nie chce w 

większym stopniu uczestniczyć  w życiu przedszkola. Aktualny stopień uczestnictwa jest dla 

rodziców/opiekunów  wystarczający. Natomiast (26,6%) uważa, że chce w większym stopniu  

niż obecnie uczestniczyć w życiu przedszkola. 

4. Jeśli odpowiedziała Pani/Pan TAK – w jaki sposób, w jakim obszarze chciałaby Pani/Pan 
włączyć się w codzienne funkcjonowanie i prace przedszkola? 

Ankietowani rodzice/opiekunowie są otwarci na współpracę i uczestniczenie w codziennym 
funkcjonowaniu i pracach przedszkola w wybrany sposób lub w dostępnym przez siebie 
zakresie, o czym świadczą poniższe odpowiedzi: 

 
o " współorganizacja projektów, zajęć, udział w wyjazdach, tworzenie projektów 

rodzice dla dzieci np. teatrzyki" 
o "organizować zajęcia, dostarczać materiały do pracy" 
o  "chciałabym włączać się w funkcjonowanie przedszkola, poznać ciekawe rzeczy" 
o "chciałabym w miarę potrzeb przedszkola i swoich możliwości wesprzeć 

przedszkole"  
o "pomoc w grupie w razie konieczności" 
o "pomoc w organizowaniu imprez, zajęć dodatkowych" 
o "pomoc w grupie w wyjściach na wycieczki" 
o "przez uczestniczenie w zajęciach, spotkaniach z nauczycielami" 
o "pomoc w przygotowywaniu występów, uczestnictwo w przedszkolnych 

przygotowaniach do kiermaszów" 
o "chętnie brałabym udział w projektach dotyczących rozwoju dzieci" 
o "podczas spotkań integracyjnych w grupie (spotkanie przed świętami i wspólne 

tworzenie np. ozdób, prac)" 
 

5. Jeśli odpowiedziała Pani/Pan NIE – jakie dostrzega Pani/Pan trudności w zakresie 
czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola? 

Zdecydowana ilość  ankietowanych rodziców/opiekunów odpowiedziała, że w czynnym 
uczestnictwie w  życiu przedszkola przeszkadza im głównie brak czasu i praca zawodowa, o 
czym świadczą odpowiedzi poniżej:  
 

o "brak czasu" 
o "praca zawodowa" 
o "praca zmianowa" 
o "praca w godzinach 7.30-15.30" 
o "praca w późnych godzinach  wieczornych" 
o "rodzaj wykonywanej pracy" 
o "brak dostępności w godzinach pracy przedszkola" 
o  "ograniczony prywatny czas" 
o "przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami w szerokim zakresie; 

trudnością jaka napotyka część rodziców jest brak czasu ze względu na pracę i 
obowiązki ze strony rodziców" 
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 Ankietowani odpowiedzieli również, że "nie bardzo wiem co mogłabym jeszcze robić, poza 
tym co staram się robić, "działaniem" w Radzie Rodziców", a także "stopień uczestnictwa w 
życiu przedszkola i grupy dziecka uważam za wystarczający". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość badanych (68,7%) jest zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu 

dla rodziców z zakresu kształtowania samodzielności i obowiązkowości dziecka w  wieku 

przedszkolnym. Natomiast (31,3%) odpowiedziało, że nie interesuje ich szkolenie  w 

proponowanej tematyce. 

Inne propozycje tematów warsztatowych dla rodziców: 

 Radzenie sobie z tzw. "trudnym" dzieckiem. 

 Jak pozytywnie motywować dzieci. 

 Jak radzić sobie z niepowodzeniami dziecka. 

 Zdrowe odżywianie od najmłodszych lat. 

 Kiedy i jak pomagać dziecku kształtować jak najlepiej samodzielność. 
 

 

 

 


