Berliński program edukacyjny – ewaluacja wewnętrzna
Arkusz C1: Współpraca z rodzicami w ramach edukacji i wychowania – badanie opinii rodziców

Ankieta dla rodziców
Drodzy Rodzice,
dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić jakość pracy w naszym przedszkolu. Dlatego też
współpraca z Państwem jest dla nas szczególnie ważna.
Jesteście Państwo zaproszeni do udziału we wszystkich istotnych inicjatywach, mających miejsce w
przedszkolu. Chcemy poznać Państwa sugestie i doświadczenia.
Dzięki tej ankiecie chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o tym, jak oceniacie Państwo współpracę
naszego zespołu z Państwem. Ocena przedstawiona z Państwa punktu widzenia z pewnością
przyczyni się do dalszego zacieśnienia współpracy z rodzinami i nawiązania jeszcze bliższej więzi.
Proszę zaznaczyć krzyżykiem, czy zgadzają się Państwo bądź też nie zgadzają z treścią zdań. Ankieta
jest oczywiście anonimowa. Zostaną Państwo poinformowani o wynikach ankiety.
Serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy
Personel przedszkola
1.

Czy ma Pan / Pani wrażenie, że jest dobrze poinformowany / poinformowana o pracy naszego
przedszkola?
całkowicie
się
zgadzam

Czy miał Pan / miała Pani możliwość poznania przedszkola przed
przyjęciem dziecka do niego?
Czy ma Pan / Pani wystarczające możliwości, aby dowiedzieć się,
czego Pana / Pani dziecko doświadcza i czego się uczy w naszym
przedszkolu (np. z gazetek ściennych, listów do rodziców, gazetki
przedszkolnej, udziału w wydarzeniach w grupie raz na jakiś
czas...)?
2.

nie
zgadzam
się

nie
mam
zdania

























Czy w przedszkolu umożliwiono Pana / Pani dziecku spokojną adaptację w towarzystwie
bliskiej osoby?
całkowicie
się
zgadzam

nie
zgadzam
się

nie
mam
zdania

























Czy Pana / Pani dziecko mogło się dobrze zaadaptować i dobrze
się czuje w towarzystwie dzieci?











Czy mógł Pan / mogła Pani bez przeszkód wymieniać z
pracownikami przedszkola informacje dotyczące adaptacji Pana /
Pani dziecka?



















Czy wychowawca odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem pytał
o przyzwyczajenia, upodobania i nietypowe reakcje Pana / Pani
dziecka?



Czy miał Pan / miała Pani wrażenie, że dostrzegaliśmy potrzeby
Pana / Pani dziecka i odpowiednio na nie reagowaliśmy?

Czy miał Pan / miała Pani możliwość omawiania z wychowawcą
w przedszkolu poszczególnych etapów adaptacji dziecka?
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3.

Czy ma Pan / Pani poczucie, że nasza współpraca z Państwem jest bliska i intensywna?
całkowicie
się
zgadzam

Czy ma Pan / Pani wrażenie, że odnosimy się do Pana / Pani z
zaufaniem i szacunkiem?
Czy może Pan / Pani dobrze porozumieć się z nami o tym, co jest
ważne dla edukacji i rozwoju Pana / Pani dziecka?
Czy zna Pan / Pani naszą dokumentację dotyczącą ścieżek
rozwoju Pana / Pani dziecka i czy ma Pan / Pani do niej dostęp w
każdej chwili?
4.

nie
zgadzam
się

nie
mam
zdania



























nie
zgadzam
się

nie
mam
zdania










































Czy jako rodzic może Pan / Pani uczestniczyć w pracy przedszkola?
całkowicie
się
zgadzam

Czy ma Pan / Pani wrażenie, że w naszym przedszkolu mile
widziany jest udział rodziców w życiu placówki?
Czy ma Pan / Pani możliwość wnoszenia propozycji i uwag oraz
zgłaszania życzeń?
Czy ma Pan / Pani wrażenie, że sugestie oraz skargi rodziców są
przez nas uwzględniane?

Mam następujące życzenia i sugestie, dotyczące współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzinami:
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