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I. Zakres badania 

 

Badany obszar to wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne, oraz obszar 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki, w naszym 

wypadku chodzi o przedszkole. Przeprowadzono w wymaganych obszarach ewaluację 

wewnętrzną problemową. 

 

II. Kontekst placówki 

 

W skład Przedszkola w Halinowie wchodzi 10 grup przedszkolnych i 4 oddziały 

zerowe. Zespół Szkolno-Przedszkolny, w którego skład wchodzi Przedszkole, znajduje 

się blisko Warszawy. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli są wygodne, przestrzenne sale 

lekcyjne z bardzo dobrym zapleczem.  Dzieci mogą korzystać z dwóch nowoczesnych 

placów zabaw, boiska Orlik, sali gimnastycznej i hali sportowej. Sale lekcyjne grup 

zerowych wyposażone są w nowoczesne rzutniki multimedialne, które stanowią 

doskonałą pomoc dydaktyczną i uatrakcyjnienie zajęć edukacyjno – wychowawczych. 

Dzieci są pod stałą opieką pielęgniarską. Do ich dyspozycji jest duża, przestronna 

stołówka. 

Stała współpraca z logopedą, psychologiem, reedukatorem i pedagogiem, zapewnia 

naszym wychowankom i ich rodzicom bardzo wysoki komfort. Dzieci uczestniczą 

aktywnie w wycieczkach, konkursach i imprezach wewnątrz przedszkolnych, które 

organizują wychowawcy grup, często we współpracy ze sobą jak również rodzicami 

wychowanków. Dzieci uczestniczą też w konkursach, które organizowane są przez 

inne placówki lub organizacje. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka 

angielskiego, którego dzieci nauczane są w sytuacjach przyjaznych, przez zabawę. 

 

 

III. Na podstawie planu nadzoru pedagogicznego placówka 

przeprowadziła ewaluację w zakresie wymagania 5 i 9 

 

 5 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 
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Wymaganie Zagadnienia kluczowe/kryteria 

Kształtowane są postawy i 

respektowane normy społeczne 

Szkoła lub placówka realizuje działania 

wychowawcze i profilaktyczne, które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. 

Działania szkoły lub placówki zapewniają 

uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a 

relacje miedzy wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. 

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub 

placówce są uzgodnione i przestrzegane przez 

uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz 

rodziców. 

W szkole lub placówce są realizowane działania 

antydyskryminacyjne obejmujące cała 

społeczność szkoły lub placówki. 

Rodzice są partnerami szkoły lub 

placówki 

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje 

opinie rodziców na temat swojej pracy. 

W szkole lub placówce współpracuje się z 

rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub 

placówki i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach. 

 

 

IV. Badanie wybranych obszarów/wymagań ewaluacji dotyczącego 

pracy Przedszkola 

 

 Cele ewaluacji : 

 Stawiamy w naszej ewaluacji szereg pytań badawczych, na które postaramy się 

udzielić odpowiedzi podczas przeprowadzonych ankiet: 

 Jakie działania prowadzi Przedszkole, aby zachęcić rodziców do wychodzenia 

z inicjatywą na rzecz rozwoju dzieci? 
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 Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez 

przedszkole? 

 Czy jasne są zasady współpracy przedszkola z rodzicami? 

 Czy rodzice dostrzegają dbałość przedszkola o bezpieczeństwo, ochronę oraz 

właściwe wychowanie ich dzieci? 

 Czy nauczyciele dostarczają rodzicom dostatecznej informacji o ich dzieciach i 

ich funkcjonowaniu w placówce? 

 Czy przedszkole spełnia swoją wychowawczą rolę? 

 Czy rodzice mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony przedszkola w 

procesie wychowywania swoich dzieci? 

 

V. Narzędzia badania ewaluacyjnego 

 

 Ankieta dla rodziców 

 Ankieta dla Dyrektora placówki 

 Ankieta dla nauczycieli 

 

VI. Wyniki badania ankietowego 

 

      ANKIETA DLA RODZICÓW – OPIS WYNIKÓW ANKIETY. 

 

 Pytanie 1  „Czy rodzice znają zakres swoich praw i obowiązków w przedszkolu?” 

 

 

97% 

3% 

tak nie 
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Pytanie 2  „Czy rodzice znają podstawowe dokumenty przedszkola?” 

 

 

Pytanie 3 „Proszę określić częstotliwość z jaką odwiedzają Państwo stronę  internetową 

przedszkola.” 

 

Pytanie 4 „Czy czujecie się Państwo partnerami przedszkola 

 

 

 

 

 

13% 

87% 

nie tak 

16% 

39% 19% 

26% 

codziennie 16% raz w tyg. 39% 

raz w miesiącu 19% sporadycznie 26% 

19% 

81% 
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 Pytanie 5 „Jakie są oczekiwania rodziców wobec przedszkola?” 

W odpowiedziach na to pytanie respondenci szczególną uwagę zwrócili na 

konieczność  dbania o bezpieczeństwo wychowanków, jako ich główne oczekiwanie. 

Dalej zdarzały się głosy na temat lepszego wyposażenia sal, głównie w zabawki. Dwa 

głosy mówiły o konieczności prowadzenia procesu edukacyjnego dopasowanego do 

wieku dzieci w grupach przedszkolnych. 

 

 Pytanie 6 „Czy zdaniem pana/pani rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w 

życiu  przedszkola?” 

 

 

 Pytanie 7 „Czy jest pani/pan zadowolony z pracy przedszkola?” 

 

 

 

 

 

 

87% 

6% 
7% 

tak 87% nie 6% nie wiem 7% 

97% 

tak 97% nie 3% 
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Pytanie 8  „Czy pani/pana dziecko chętnie chodzi do przedszkola?” 

 

 

 

Pytanie 9  „Jak częste są Państwa kontakty z przedszkolem?” 

Z odpowiedzi udzielonych przez rodziców wynika, iż ich kontakty z nauczycielami 

odbywają się codziennie, podczas przyprowadzania i odbierania dzieci. Dzięki temu 

uzyskują wszystkie niezbędne informacje oraz uwagi o postępach dzieci na bieżąco. 

 

 Pytanie 10  „Czy przedszkole spełnia swoją wychowawczą rolę?” 

 

 

Pytanie 11 „Jak Pan/Pani współpracuje z przedszkolem?” 

 W pytaniu tym rodzice jako najczęstszą formę współpracy podali zaangażowanie przy 

organizacji poczęstunków na wewnątrzgrupowe uroczystości. Pisali również, że 

pomagają  wychowawcom podczas opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek 

przedszkolnych grup. Aktywnie uczestniczą też w zebraniach z rodzicami. 

100% 

tak 100% 

100% 

tak 100% nie 0% 
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 Pytanie 12 „Czy ma Pan/Pani poczucie, że ma wpływ na to co dzieje się w 

 przedszkolu?” 

 

 

 Pytanie 13 „Jak układają się Państwa kontakty z wychowawcami dziecka?” 

 

Pytanie 14 „Czy przedszkole odgrywa istotną rolę w wychowaniu Państwa dzieci?” 

 

 

 

30% 

23% 

47% 

tak 30% nie 23% czasami 47% 

100% 

bardzo dobrze 100% 

97% 

3% 

tak 97% nie 3% 
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 Pytanie 15 „Czy możecie Państwo liczyć na pomoc nauczycieli w przypadku 

 jakichkolwiek problemów dotyczących dziecka? 

 

 

 

Pytanie 16  „Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na 

terenie placówki?” 

 

Rodzice zwrócili w swoich odpowiedziach na to pytanie uwagę na braku 

dostosowania godzin pracy specjalistów do ich czasu pracy. Chodziło zapewne o 

popołudniowe dyżury specjalistów. 

 

Pytanie 17 „Czy mogą Państwo liczyć na wsparcie dydaktycznego personelu 

 przedszkola podczas rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych?” 

 

 

 

100% 

tak 100% 

84% 

16% 

tak 84% nie 16% 
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Pytanie 18 „Czy współpracują Państwo z nauczycielami przy rozwiązywaniu 

 trudnych sytuacji wychowawczych?” 

 

 

 Pytanie 19  „Jakie są według Państwa mocne strony przedszkola?” 

 Za mocne strony przedszkola rodzice najczęściej podawali: 

 Wykwalifikowaną i przyjazną kadra pedagogiczna 

 Częste wycieczki 

 Przyjazna atmosfera w placówce 

 Dobre relacje personelu dydaktycznego i pomocniczego z rodzicami 

 

 Pytanie 20  „Jakie są według Pana/Pani słabe strony przedszkola?” 

 Według przebadanych rodziców zdecydowanie słabymi stronami naszej placówki są: 

 Brak miejsc parkingowych 

 Nie dość dużo zabawek w salach przedszkolnych 

 Brak podjazdu dla wózków i miejsca, w którym można wózek zostawić 

pod dachem 

 

Pytanie 21 „Jakie są Pana/Pani propozycje na przyszłość odnośnie współpracy 

przedszkola z rodzicami? 

Niestety ankietowana grupa rodziców na to pytanie nie udzieliła odpowiedzi. 

 

 

 

 

100% 

tak 100% 
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI – OPIS WYNIKÓW ANKIETY. 

 

 Pytanie 1 : „Jak określa Pani stopień zaangażowania rodziców w życie 

przedszkola? 

Respondenci uznali, że rodzice dostatecznie angażują się w życie przedszkola. 

 

 Pytanie 2 : „W jaki sposób zachęca Pani rodziców do współpracy?” 

 Rozmowa indywidualna 

 Ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

 Inicjowanie spotkań 

 Przydzielanie zadań 

 

 Pytanie 3 : „Na czym polega Pani współpraca z rodzicami?” 

 Organizacja zebrań 

 Organizacja uroczystości 

 Zamieszczanie ogłoszeń 

 Materiały na stronie internetowej przedszkola 

 Organizacja wycieczek 

 Organizacja ciekawych zajęć w grupie z udziałem rodziców 

 

 Pytanie 4 „Czy jest Pani zadowolona z współpracy z rodzicami?” 

 

 

 

87% 

6% 
7% 

tak 87% nie 6% nie wiem 7% 
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Pytanie 5 „Czy w Pani opinii rodzice są zainteresowani tym, co dzieje się w 

 przedszkolu?” 

 

 

Pytanie 6 „Czy w Pani opinii są rodzice, którzy pomimo zachęty unikają lub odmawiają 

współpracy z przedszkolem i uczestnictwa w życiu placówki? 

 

 

 

Pytanie 7 „Z których form współpracy rodzice najczęściej korzystają?” 

Według odpowiedzi udzielonych w ankietach, rodzice jako formę kontaktu najczęściej 

wybierają: 

 Zebrania z rodzicami 

 Uroczystości przedszkolne 

 Indywidualna rozmowa 

 

93% 

7% 

tak 93% nie 7% 

40% 

60% 

tak 40% nie 60% 
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Pytanie 8 „Czy system kontaktów rodziców z wychowawcami spełnia Pani 

 oczekiwania?” 

 

 

Pytanie 9  „Czy liczba zebrań z rodzicami jest według Pani wystarczająca?” 

 

 

 

Pytanie 10 „Czy rodzice starają się mieć wpływ na życie grup przedszkolnych i 

całego  przedszkola?” 

 

100% 

tak 100% nie 0% 

100% 

tak 100% nie 0% 

100% 

tak 100% nie 0% 
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Pytanie 11 „Czy Pani zdaniem otrzymywane od rodziców sugestie i opinie są brane pod 

uwagę w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym?” 

 

Pytanie 12  „W jaki sposób udziela Pani informacji o postępach poszczególnych 

wychowanków?” 

 Rozmowa indywidualna 

 Rozmowa indywidualna podczas zebrania 

 Rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

 

Pytanie 13 „Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu dzieci stosuje Pani w 

swojej pracy?” 

 Zachęcanie do lektur literatury pedagogicznej 

 Porada lub wskazanie placówki lub specjalisty, który umie fachowo 

zająć się problemem dziecka lub rodzica 

Pytanie 14  „Czy rodzice wypełniają Pani zalecenia dotyczące wspomagania procesu 

dydaktycznego u ich dziecka?” 

 

 

27% 

73% 

zawsze 27% czasami 73% 

67% 

33% 

tak 67% nie 33% 
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Pytanie 15 „O ilu rodzicach swoich wychowanków może Pani powiedzieć, że nie 

współpracują z Panią w procesie nauczania i wychowania dziecka? 

 

 

 

 

 WYWIAD Z DYREKTOREM 

 

1„W jaki sposób rodzice dzielą się z Panią swoimi opiniami na temat pracy 

przedszkola ? 

 

Najczęściej rodzice przychodzą do mojego gabinetu – spontanicznie, jeśli akurat jestem w 

gabinecie, lub umawiają się telefonicznie na spokojną rozmowę. Na stronie internetowej 

Zespołu zamieszczona jest informacja o godzinach przyjmowania skarg i wniosków rodziców, 

ale jeśli jest taka potrzeba, chętnie zostaję do godziny 17.00 lub 18.00. Rozumiem, że rodzic 

pracujący nie zawsze może zwolnić się z pracy, a rozmowa przez telefon nie daje takich 

efektów jak rozmowa bezpośrednia. Zdarzają się również maile od rodziców i to zarówno 

przez dziennik elektroniczny, jak i przez pocztę. Mój adres również umieszczony jest na 

stronie Zespołu, tak by każdy, nawet anonimowo mógł wysłać wiadomość z pytaniem, uwagą, 

krytyką lub pochwałą. Każdą wiadomość odczytuję, uruchamiam stosowne działanie, 

wyjaśniam i załatwiam. Zawsze odpowiadam i informuję o toku sprawy. 

W ciągu roku organizowane są zebrania z wychowawczyniami, które wysłuchują opinii 

rodziców i przekazują ich uwagi do mnie. Uwagi na bieżąco załatwiam. Raz w roku odbywa 

się zebranie ogólne. Zwykle jest to w okresie rekrutacji. Rodzice ciekawi są organizacji pracy 

przedszkola w przyszłym roku szkolnym. Wówczas przedstawiam plany na przyszły rok, a 

80% 

20% 

żaden 80% kilku 20% 
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także odpowiadam na pytania rodziców. Często wywiązuje się dyskusja, zwłaszcza dotycząca 

wciąż zmieniających się przepisów prawa oświatowego. 

W okresie prawie trzyletniej pracy na stanowisku dyrektora miałam niewiele uwag 

negatywnych, a za to wiele pochwał dotyczących pracy przedszkola. W moim odczuciu 

rodzice mają dobry kontakt z wychowawczyniami i innymi pracownikami Zespołu. Ich 

problemy są rozwiązywane na bieżąco, co rzutuje na dobrą współpracę. 

 

2 „Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań przedszkola? 

 

Opinie rodziców są przeze mnie brane pod uwagę w jednakowym stopniu, jak opinie 

nauczycieli wychowania przedszkolnego. Każda ze stron widzi inne aspekty danego 

problemu, dlatego warto słuchać, rozmawiać i uzgadniać jak najlepsze rozwiązania. Żadna ze 

stron nie może być pominięta w planowaniu działań przedszkola. Ja muszę czuwać, by 

przestrzegane były przepisy prawa oświatowego, przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz 

zarządzania placówką. 

 

3 „ Na które obszary działań przedszkola rodzice mają największy wpływ?“ 

 Zawsze uwzględniam, o ile tylko to możliwe, prośby rodziców przy doborze grup 

przedszkolnych, zwłaszcza przy tworzeniu nowych grup. 

 Plan pracy wychowawczej w grupach powstaje w wyniku konsultacji wychowawczyń 

i rodziców: wycieczki, występy, teatrzyki i inne działania. Rada rodziców ma dużą 

swobodę w dysponowaniu organizowaniem dodatkowych atrakcji dla swoich dzieci. 

 Inicjatywy rady rodziców są zawsze przeze mnie mile widziane i wspierane. 

Uwzględniam prośby rodziców przy zakupie pomocy dydaktycznych do grup 

przedszkolnych. 

 Rada rodziców opiniuje plan finansowy Zespołu – zawarte są w nim ustalenia np. 

remontów lub inwestycji na dany rok budżetowy. 

 Każda inicjatywa rodziców udoskonalająca pracę placówki jest przeze mnie 

rozpatrywana i jeśli to możliwe, realizowana. 

 

4 „ Jak wygląda Pani współpraca z Radą Rodziców?“ 

 

Z radą rodziców kontaktuję się głównie przez jej przewodniczącą. Uczestniczę na początku 
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roku w spotkaniu organizacyjnym rady. Wszystkie uzgodnienia, zapytania, wątpliwości 

zgłaszane omawiane są na bieżąco, głównie telefonicznie, co wynika z różnych godzin pracy 

przewodniczącej i mojej. W przyszłym roku planują zwiększyć ilość spotkań moich z całą 

radą rodziców, co powinno dać mi lepszy obraz przekroju rodziców przedszkola. 

 

5 „Jakie efekty dla przedszkola przynosi współpraca z rodzicami?“ 

 

Realizacja działań wychowawczych, a w szczególności organizacja uroczystości, wycieczek i 

innych imprez musi odbywać się we współpracy z rodzicami i za ich zgodą. Na tej 

płaszczyźnie musi być jedność poglądów. Przy braku akceptacji rodziców, działania 

wychowawcze przedszkola mogą przynieść niepotrzebne napięcia i spory pomiędzy 

rodzicami i nauczycielami. W działaniach wychowawczych potrzebna jest harmonia, która 

wzmocni i pracę przedszkola i zadania rodzica. 

 

Korzystnym efektem współpracy są również dobra materialne. Wielokrotnie rada rodziców 

wspierała wydatki przedszkola na atrakcyjne i niezbędne do realizacji różnych projektów 

pomoce dydaktyczne. 

 

6 „Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami?“ 

 

Tak, chociaż jak wcześniej wspomniałam powinno się zadbać o spotkania dyrektora z całą 

radą rodziców, a nie tylko z jej przewodniczącą. Brakuje mi wzajemnego wysłuchania się na 

wspólnych spotkaniach przedstawicieli grup i kierownictwa Zespołu. Jako najbliższe swoje 

zadanie zamierzam podjąć się organizacji takich spotkań. Nie jest to łatwe w natłoku pracy, 

ale uważam za konieczne do poprawy zakresu współpracy z radami rodziców. 

 

7 “Czy Pani zdaniem nauczyciele przykładają odpowiednią staranność do nawiązywania 

i utrzymywania relacji z rodzicami na najwyższym poziomie?” 

 

Nie mam żadnych przesłanek sądzić, by było inaczej. 
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VII. Opis wyników badań ankietowych 

 

Celem ewaluacji wewnętrznej była odpowiedź na szereg pytań badawczych, będących 

celem naszego badania. Z przeanalizowanych ankiet wynika, ze rodzice są zadowoleni 

ze współpracy z placówką. Doceniają nauczycieli, ich wykształcenie, zaangażowanie 

w proces dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy. Relacje rodzic – nauczyciel w 

naszej placówce układają się bardzo dobrze. Co swoje odzwierciedlenie ma w tym, jak 

nasi ankietowani odpowiadali na zadane im pytania. Zdecydowana większość 

nauczycieli wyraża swoje zadowolenie ze współpracy z rodzicami sowich 

podopiecznych. 

Placówka zapewnia dzieciom stabilność i  bezpieczeństwo, 100% ankietowanych 

rodziców, napisało, ze ich dzieci bardzo chętnie chodzą do przedszkola. 

 

 

VIII.  Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 

 

 Współpraca z rodzicami polega na udanej komunikacji, a także na wzajemnej 

motywacji dwóch stron. Z ankiet zwrotnych od rodziców wynika, iż: 

 Przedszkole prowadzi działania zachęcające rodziców do wspomagania 

rozwoju ich dzieci poprzez zapoznawanie rodziców w zakresie praw i 

obowiązków oraz zachęcanie do odwiedzania strony internetowej 

przedszkola. 

 Przedszkole przygląda się inicjatywom rodziców i wybiera te pozytywne 

zaakceptowane przez dwie strony, tak aby rodzice czuli moc sprawstwa na 

etapie wychowania ich dziecka. 

 Rodzice są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. 

 Przedszkole  zapewnia odpowiednią częstotliwość kontaktów z rodzicami. 

 Zasady dotyczące współpracy są jasne dla obu stron, a rodzice w dużej 

mierze mają   poczucie, że posiadają wpływ na to co dzieje się w 

przedszkolu.  

 Rodzice utrzymują bardzo dobry poziom kontaktów z wychowawcą, cenią 

sobie ta współpracę. 
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 Nauczyciele dbają o ochronę i bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę 

dzieci jak również  dostarczają informacje o dziecku oraz dokładają 

wszelkich starań aby aktywnie uczestniczyć w procesie wychowawczym 

oraz odgrywać  istotną role w wychowaniu podopiecznych. 

 Wychowawcy w miarę możliwości oferują pomoc specjalistów i własną w 

przypadku problemów dydaktycznych oraz wychowawczych dziecka. 

 Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki do nauki i zabawy na terenie 

placówki. 

 

Według ankietowanych nauczycieli zaangażowanie rodziców w życie 

przedszkola jest znaczące, rodzice są na bieżąco zachęcani do współpracy, jak 

również interesują się wszystkim co dzieje się na terenie placówki 

przedszkolnej. W większości nauczyciele są zadowoleni ze współpracy z 

rodzicami, a najczęstszą formą kontaktu i przekazywania informacji o dziecku 

jest rozmowa indywidualna podczas codziennego kontaktu, podczas zebrań i 

uroczystości. Nauczyciele starają się w swojej codziennej pracy dokładać 

wszelkich starań aby na terenie placówki prowadzić rozmaite procesy 

wychowawcze oraz wspierać rodziców w ich wychowawczej roli. 

 

Również dyrekcja jako osoba zwiastująca pieczę i organizująca pracę placówki 

ceni sobie współprace z rodzicami i ocenia ją bardzo wysoka. Jak podkreśla 

współpraca z rodzicami niesie za sobą wiele korzyści co sprzyja rozwojowi 

dzieci oraz podejmowanym przez nauczycieli  działaniom wychowawczym. 

Zdaniem dyrekcji nauczyciele dokładają wszelkich starań aby w codziennej 

pracy  wspierać działania wychowawcze rodziców natomiast sami rodzice 

maja stały kontakt zarówno z nauczycielami jaki i samą Panią dyrektor. 

 

       IX. Podsumowanie 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż realizacja zagadnień kluczowych 

ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagania 5 i 9 realizowana jest na 

poziomie dobrym i bardzo dobrym. 
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Zarówno rodzice, dyrekcja jak i nauczyciele cenią sobie wzajemna współpracę 

dla dobra całej placówki a przede wszystkim dzieci oraz dokładają wszelkich 

starań aby poziom pracy był bardzo wysoki. Na bieżąco analizowane i 

rozwiązywane są wszystkie pojawiające się trudności, zarówno w pracy 

placówki jak i te wychowawcze dotyczące indywidualnych dzieci.  Rodzice 

widzą ogromny potencjał i możliwości placówki, cenią sobie dobrze 

wykwalifikowaną i profesjonalna kadrę oraz ogromną dbałość o 

bezpieczeństwo dzieci. Są oni zachęcani przez grono pedagogiczne  do 

współpracy i angażowani w życie przedszkolne a nauczyciele bardzo cenią 

sobie taką pomoc. 

 

Wnioskiem wspólnym, nasuwającym się z przeprowadzonego badania  jest 

dalsze utrzymywanie na takim samym poziomie wzajemnych kontaktów z 

rodzicami, oraz systematyczne przekazywania informacji  dotyczących 

procesów wychowawczych ich dzieci oraz funkcjonowania całej placówki. 

Należy również nadal podtrzymywać i  wykorzystywać zaangażowanie i 

pomoc rodziców, tak aby w miarę możliwości  ich sugestie i opinie były brane 

pod uwagę w dalszym procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

 

 


