Polish
OCENA PODSUMOWUJĄCA
Prosimy odpowiedzieć na poniższe stwierdzenia na temat placówki przedszkolnej, do której
uczęszcza Państwa dziecko, zaznaczając jedno z sześciu pól pod danym stwierdzeniem. 1 oznacza
„Całkowicie się nie zgadzam, a 5 — „Zgadzam się w zupełności. Jeśli nie dysponują Państwo wiedzą
na temat danego stwierdzenia, prosimy zaznaczyć pole „Nie wiem.
Odnoszę wrażenie, że przedszkole zapewnia mojemu dziecku bezpieczeństwo.
Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony(-a) z przedszkola, do którego uczęszcza moje dziecko.
Mogę polecić przedszkole, do którego uczęszcza moje dziecko.
ROZWÓJ I NAUKA
Odnoszę wrażenie, że warunki edukacyjne (materiały i ich dostępność) w przedszkolu, do którego
uczęszcza moje dziecko, zachęcają do zabawy, rozwoju i nauki.
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju językowego (rozwoju słownictwa i
umiejętności relacjonowania zdarzeń, zadawania pytań, wyrażania myśli i pomysłów, słuchania i
rozwoju języka pisanego).
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju myślenia matematycznego (liczby,
ilości, porządek, jednostki miary, czas).
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju zrozumienia zjawisk przyrodniczych
(powiązania w przyrodzie między ludźmi, roślinami i zwierzętami).
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju umiejętności twórczych i
różnorodnego wyrażania siebie (poprzez zabawę, sztukę, ruch, śpiew i muzykę, taniec i zajęcia
teatralne).
Odnoszę wrażenie, że przedszkole daje mojemu dziecku możliwość uczestniczenia w różnych
wydarzeniach kulturalnych z udziałem profesjonalistów z branży kultury (na przykład w placówce
organizuje się występy teatralne, muzyczne lub taneczne albo wizyty na takich imprezach; placówka
współpracuje z bibliotekami; organizowane są wizyty w muzeach itp.).
Uważam, że moje dziecko używa elektronicznych urządzeń/pomocy naukowych w swojej nauce.
NORMY I WARTOŚCI
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko czuje się w przedszkolu bezpiecznie.

Moje dziecko jest zachęcane do rozwijania umiejętności społecznych (rozwijania swojej empatii,
własnej inicjatywy, odpowiedzialności, tolerancji i troski o innych).
Odnoszę wrażenie, że personel przedszkola traktuje moje dziecko z szacunkiem.
Odnoszę wrażenie, że dzieciom w przedszkolu oferuje się równe możliwości rozwoju niezależnie od
płci, pochodzenia etnicznego, religii lub niepełnosprawności.
NORMY I WARTOŚCI Czy odczuwasz, że Twoje dziecko było dyskryminowane przez personel
przedszkola? Za dyskryminację uważa się, jeśli na traktowanie Twojego dziecka przez personel
przedszkola niekorzystnie wpłynęła w jakikolwiek sposób któraś z siedmiu podstaw dyskryminacji:
płeć, tożsamość seksualna, przynależność etniczna, religia lub inne przekonania, niepełnosprawność,
orientacja seksualna lub wiek.
tak
nie
wolę nie odpowiadać
NORMY I WARTOŚCI Która z poniższych siedmiu podstaw dyskryminacji była powodem, z którego
odczułeś(-aś), że Twoje dziecko było dyskryminowane przez personel przedszkola?
Płeć
Tożsamość seksualna
Przynależność etniczna
Religia lub inne przekonania
Niepełnosprawność
Orientacja seksualna
Wiek
Nie chcę podawać/Nie wiem
Czy omówili Państwo tę sytuację z personelem przedszkola?
tak
nie
wolę nie odpowiadać
KOORDYNACJA Z DOMEM
Rozwój i nauka mojego dziecka są kontrolowane i nagradzane.
Mam możliwość uczestniczenia w działaniach przedszkola i wywierania na nie wpływ (na przykład
poprzez sesje rozwojowe, spotkania z rodzicami i inne).

Mogę zadawać pytania i wyrażać swoje opinie na temat placówki.
Otrzymałem(-am) informacje dotyczące celów przedszkola oraz stosowanych w nim metod pracy.
Odnoszę wrażenie, że personel placówki przedszkolnej traktuje mnie z szacunkiem.
Odczuwam, że w prosty sposób mogę komunikować się elektronicznie z przedszkolem mojego
dziecka.
WSPÓŁPRACA Z DOMEM Czy Ty, jako opiekun, byłeś dyskryminowany w kontakcie z przedszkolem?
Za dyskryminację uważa się jeśli na traktowanie Ciebie przez personel przedszkola niekorzystnie
wpłynęła w jakikolwiek sposób któraś z siedmiu podstaw dyskryminacji: płeć, tożsamość seksualna,
przynależność etniczna, religia lub inne przekonania, niepełnosprawność, orientacja seksualna lub
wiek.
tak
nie
wolę nie odpowiadać
Która z poniższych siedmiu podstaw dyskryminacji była powodem, z którego czułeś(-aś) się
dyskryminowany(-a) przez personel przedszkola?
Płeć
Tożsamość seksualna
Przynależność etniczna
Religia lub inne przekonania
Niepełnosprawność

Orientacja seksualna
Wiek
Nie chcę podawać/Nie wiem
Czy omówili Państwo tę sytuację z personelem przedszkola?
tak
nie
wolę nie odpowiadać
POSIŁKI, RUCH I ZDROWIE
Jestem zadowolony(-a) z informacji na temat posiłków podawanych w przedszkolu.

Odnoszę wrażenie, że moje dziecko otrzymuje w przedszkolu różnorodne, wartościowe posiłki.
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do aktywności fizycznej.

