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Zadowolenie rodziców z pracy przedszkola. Propozycja badań 
 
Wprowadzenie 

Dzieci w wieku między 2/3 a 6/7 rokiem życia rozwijają się niezwykle intensywnie. 

Rozwijają się motorycznie, poznawczo, kształtuje się ich kontrola nad emocjami, 

rozbudowują się różnorodne kompetencje społeczne. Rodzina przestaje być jedynym 

środowiskiem rozwoju, zwiększa się rola rówieśników i innych dorosłych, w tym 

nauczycieli i różnych specjalistów. Część dzieci ma już za sobą pobyt w żłobku, część 

dopiero w przedszkolu styka się z wychowaniem instytucjonalnym, grupą rówieśników 

oraz nauczycielem, a nie tylko opiekunem nastawionym na szybkie zaspokajanie  ich 

podstawowych potrzeb (por. Smykowski, 2005a, 2005b). 

Dziś już nie ulega wątpliwości, jak ważne są lata przedszkolne - i nabywane wtedy 

kompetencje - w całym dalszym życiu dziecka, w jego postępach w nauce szkolnej, w 

budowaniu kariery zawodowej, w budowaniu sieci relacji społecznych,  zarówno tych 

rodzinnych, jak i rówieśniczych (Brzezińska, 2005, 2011). Coraz więcej rodziców jest żywo 

zainteresowanych tym, by swojemu dziecku tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju. Z 

tego też powodu  interesują się tym, co dzieje się w przedszkolu. Oczekują nie tylko tego, 

że dziecko będzie tam miało dobrą opiekę i będzie bezpieczne, ale także, że pozna 

nowych kolegów, nauczy się wielu rzeczy, usamodzielni się, „dorośnie” i dobrze przygotuje 

się do obowiązków szkolnych. 

Z punktu widzenia przebiegu rozwoju dziecka i jego samopoczucia bardzo ważne 

jest to, jak postrzegają przedszkole jego rodzice, czy mają zaufanie do dyrektora i 

personelu, czy chętnie włączają się w różne prace na rzecz przedszkola i jego otoczenia. 

Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa tak u dziecka, jak i u jego rodziców to podstawowy 

warunek oceny tego, czy przedszkole właściwie pełni swoją rolę. Ale to jednocześnie 

istotny czynnik ułatwiający nauczycielom realizację zadań. 

W skonstruowanym przez nas kwestionariuszu pt.: Zadowolenie rodziców z 

funkcjonowania przedszkola (Brzezińska, Matejczuk, Urbańska, 2010) wyodrębniłyśmy 

kilka obszarów działalności przedszkola, związanych ze środowiskiem fizycznym i 

społecznym. Kwestionariusz bada opinie rodziców, a więc pośrednio także ich ukryte 

przekonania, jakie mają na temat rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. 
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Opinie te nie zawsze pokrywają się z obiektywnym stanem rzeczy czy ze zdaniem  

dyrektora i pracowników przedszkola. Warto je jednak poznać, gdyż w znacznej mierze 

wpływają one na stosunek rodziców do dziecka, do przedszkola jako całości i do 

pracujących w nim osób. Poznanie opinii rodziców w różnych kwestiach jest podstawą 

tego, by przedszkole mogło dostosować do ich potrzeb swą ofertę i właściwie wypełniać 

przypisane mu funkcje. 

Charakterystyka kwestionariusza 

Skonstruowany przez nas kwestionariusz zawiera dwa pytania wstępne dotyczące 

tego, kto z opiekunów udziela odpowiedzi na pytania (mama, tato, oboje rodziców, inna 

osoba) oraz od ilu lat dziecko uczęszcza do ocenianego przedszkola (dopiero od września 

tego roku; teraz rozpoczyna drugi rok pobytu w przedszkolu; teraz rozpoczyna trzeci rok 

pobytu w przedszkolu; teraz rozpoczyna czwarty rok pobytu w przedszkolu; rozpoczyna 

piąty rok pobytu w przedszkolu). Zasadnicza część kwestionariusza składa się z ośmiu 

skal. 

1. Warunki lokalowe przedszkola (bezpieczeństwo dzieci). 

Skala składa się z 15 pozycji dotyczących następujących problemów: bezpieczeństwo 

wejścia do przedszkola (pozycje - 1, 3, 13, 14); bezpieczeństwo i komfort pomieszczeń 

przejściowych,korytarzy, szatni, itp. (pozycje - 2, 4, 5); bezpieczeństwo i komfort sal, w 

których przebywają dzieci (pozycje - 6, 7, 8, 9, 11); bezpieczeństwo w czasie wyjść poza 

przedszkole (pozycje - 12, 15); higiena w przedszkolu (pozycja 10). 

2. Kontakty z dyrektorem przedszkola.  

Skala składa się z 10 pozycji: dostępność dyrektora dla rodziców (pozycje - 1, 2); 

gotowość dyrektora do uwzględniania potrzeb i zdania rodziców (pozycje - 3, 4); gotowość 

dyrektora do kontaktu z dzieckiem (pozycja 5); niesienie pomocy przez dyrektora (pozycje 

- 6, 7); kontakty dyrektora ze środowiskiem (pozycja 8); angażowanie rodziców do działań 

na rzecz przedszkola (pozycje - 9, 10). 

3. Kontakty z nauczycielkami dziecka. 

Skala składa się z 14 pozycji: dostępność nauczycieli dla rodziców (pozycje - 1, 2); 

gotowość nauczyciela do uwzględniania potrzeb i zdania rodziców (pozycje - 3, 4, 12); 

pomoc i wsparcie dla rodziców ze strony nauczyciela (pozycje - 5, 13, 14); przekazywanie 

rodzicom informacji o dziecku (pozycje - 6, 7, 8, 9); pomoc oferowana dziecku przez 

nauczyciela (pozycje - 10, 11). 
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4 i 5. Kontakty z pozostałymi pracownikami przedszkola. 

 

Skala składa się z 8 pozycji rozbitych na dwie części.  Pierwsza ze skal, dotycząca 

personelu pomocniczego, to 5 pozycji odnoszących się do dostępności personelu dla 

rodziców (pozycje - 1, 2); gotowości do brania pod uwagę potrzeb rodziców (pozycja 3); 

niesienia pomocy dziecku oraz rodzicom (pozycje - 4, 5). Druga ze skal, dotycząca 

specjalistów, składa się z 3 pozycji, uwzględniających  dostępność specjalistów dla 

rodziców i dziecka w przedszkolu (pozycje - 1, 2); dostępności specjalistów dla rodziców i 

dziecka poza przedszkolem (pozycja 3).  

6.  Atmosfera panująca w przedszkolu. 

Skala składa się z 13 pozycji dotyczących zaufania między dyrektorem a wszystkimi 

pracownikami przedszkola (pozycje: 1, 2, 3); zaufania między rodzicami a pracownikami 

przedszkola i dyrektorem (pozycje - 4, 7, 8, 9); zaufania między pracownikami przedszkola 

(pozycje - 5, 6); współpracy między pracownikami przedszkola (pozycje - 10, 11, 12, 13). 

7. Zadowolenie dziecka z pobytu w przedszkolu. 

Skala składa się z 11 pozycji dotyczących przejawianej przez dziecko chęci do 

przebywania w przedszkolu (pozycje 1, 2, 11); opowiadania rodzicom o różnych aspektach 

pracy przedszkola (pozycje - 3, 4, 5); prezentowania przez dziecko w domu tego, czego 

się nauczyło w przedszkolu (pozycje - 6, 7, 8); prezentowanej przez dziecko chęci do 

utrzymywania kontaktów z dziećmi z przedszkola (pozycje - 9, 10). 

8. Zadowolenie rodziców z efektów pobytu dziecka w przedszkolu. 

Skala składa się z 14 pozycji  dotyczących rozwoju poznawczego dziecka (pozycje - 1, 5); 

rozwoju mowy (pozycje - 2, 3, 4), rozwoju emocjonalnego (pozycja 9); rozwoju 

społecznego (pozycje - 8, 11, 12); zwiększania samodzielności (pozycje - 6, 7, 10); 

zadowolenia z tego, jak traktowane jest dziecko (pozycja 13); radości płynącej z rozwoju 

dziecka (pozycja 14).  

  Do każdej z ośmiu skal dołączone zostały dodatkowo pytania otwarte, 

pozwalające rodzicom na swobodną wypowiedź w danym zakresie. W końcowej części 

kwestionariusza pozostawiono miejsce na swobodną wypowiedź, wpisanie wszelkich 

uwag i wątpliwości dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkola. 

Zaznaczono przy tym, że jest to miejsce do podzielenia się różnymi wątpliwościami czy 

uwagami (także w zakresie spraw, o które nie pytano w badaniach).  
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Mapa obszarów problemowych 

Na podstawie analizy odpowiedzi rodziców/opiekunów dziecka można uzyskać 

informacje odnoszące się do trzech obszarów problemowych (Rys. 1.). 

EFEKTY PRACY  PRZEDSZKOLA  è   ZADOWOLENIE RODZICÓW 

III. DZIECKO w PRZEDSZKOLU 

 

IIb. KLIMAT PRZEDSZKOLA 

 

 

 

 

Rodzice 

Nauczyciele  
i inni pracownicy 

 

 

 

 

Dyrektor 

IIa. RELACJE INTERPERSONALNE W PRZEDSZKOLU 

 

 

Środowisko fizyczne Organizacja pracy 

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

Źródło: opracowanie własne autorek 

ñ  Organizacja przedszkola 

Analiza formalnej i nieformalnej struktury każdej instytucji czy organizacji obejmuje 

takie elementy, jak: fizyczne właściwości środowiska; organizacja pracy; podział pracy; 

pełnione role; sposób zarządzania personelem; klimat organizacyjny (Bańka, 2002a, 

2002b). Są one bezpośrednio związane z możliwością realizacji podstawowych funkcji 

przedszkola (opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej) i stanowią w pewnym sensie 

fundament, na podstawie którego są one realizowane. Od nich zależy zarówno 

bezpieczeństwo dzieci, jak ich stosunek do przedszkola i zadowolenie z pobytu w 

placówce.  
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Jest to także ważny czynnik zadowolenia dorosłych – pracowników przedszkola i 

rodziców. Z perspektywy rodziców należyta dbałość o stronę organizacyjną daje im 

poczucie, że dziecko znajduje się w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Z kolei dobrze 

zorganizowane i naznaczone przyjaznymi relacjami środowisko podnosi motywację 

pracowników przedszkola, zwiększa ich zaangażowanie w pracę, wpływa na realizowanie 

zadań w sposób twórczy oraz podnosi osobiste zadowolenie z wykonywanych zadań.  

Wszelkie problemy dotyczące organizacji przedszkola, zwłaszcza długotrwałe, 

powtarzające się, czy pomijane (nie dostrzegane) mogą odbijać się niekorzystnie na 

stosunku rodziców i dzieci do przedszkola, mogą być przyczyną pogarszających, a często 

nawet wrogich, antagonistycznych stosunków między rodzicami a dyrektorem, 

nauczycielami i innymi pracownikami. Może to niekorzystnie odbijać się na ocenie 

przedszkola, także w oczach opinii publicznej.  

Kwestią korespondującą z warunkami lokalowymi jest również liczebność dzieci w 

grupach oraz w całym przedszkolu w stosunku do liczby i wielkości pomieszczeń. Dotyczy 

to zarówno komfortu fizycznego (wielkość przestrzeni przypadająca na dziecko, świeże 

powietrze w salach), jak i komfortu pracy i zabawy. Ponadto duże skupienie dzieci to duża 

liczba różnych bodźców, które mogą w dziecku i u nauczycieli wywołać poczucie 

przesycenia i zmęczenia.  

ñ Charakter relacji między rodzicami a przedszkolem i klimat przedszkola 

 Postawą dobrego kontaktu między rodzicami a przedszkolem jest poprawna komunikacja 

między wszystkimi podmiotami: rodzicami, dyrektorem, pracownikami, dziećmi.  

Poprawna komunikacja obejmuje: 

- Wymianę informacji czyli: (1) poprawny system informowania rodziców o zasadach, 

normach, problemach i wszelkich planowanych zmianach w przedszkolu; (2) słuchanie 

tego, co mówią rodzice, branie pod uwagę ich opinii, uwag, sugestii, problemów, 

pomysłów; (3) wymiana informacji polegająca nie tylko na mówieniu lub słuchaniu, ale 

przede wszystkim na dialogu.  Powinien się on odbywać między rodzicami a 

wszystkimi pracownikami przedszkola. 

- Koordynowanie działań, odnoszące się do wspólnego rozwiązywania problemów, 

podejmowania wspólnych inicjatyw, pomagania sobie w sytuacjach trudnych. 

- Relacje czyli obszar obejmujący nie tyle wymianę myśli i wspólne działania, co emocje 

towarzyszące osobom komunikującym się ze sobą. Chodzi o zarówno o emocje 
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powstające bezpośrednio w trakcie rozmów, jak i o emocje, które mogą  pozostawać 

długo po rozmowie i mieć wpływ na dalszą jakość kontaktów. Obszar ten można 

określić jako atmosferę tworzącą się między osobami. 

Kształt relacji rodzice–pracownicy przedszkola w dużej mierze decyduje o tym (1) 

jak dziecko będzie się czuło w przedszkolu; (2) jak, w oparciu o obserwowanie i słuchanie 

dorosłych, będzie interpretowało różne otaczające je zjawiska rzeczywistości 

przedszkolnej; (3) jakie wytworzy się w nim podejście do rówieśników oraz zabawy, nauki i 

pracy, także do swoich obowiązków przedszkolnych i zachowania w stosunku do 

pracowników przedszkola.  

Rodzice, dyrektor przedszkola, nauczyciele i pozostali pracownicy powinni zatem 

stanowić jeden spójny zespół, co oznacza wspólną dbałość o interesy dzieci, wspólne 

poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów, wzajemne wspieranie się, a przede 

wszystkim budowanie takiej atmosfery, by pojawiające się trudności były traktowane, jak 

wyzwania, a nie pretekst do wzajemnego obwiniania się, pretensji czy wylewania żalów.  

Zatem zarówno dyrektor, jak i wszyscy pracownicy przedszkola muszą sobie 

stawiać pytania typu: Jak rodzice czują się w przedszkolu? Czy czują się traktowani 

podmiotowo? Jaką rodzice pełnią rolę w strukturze i życiu przedszkola? Czy czują się 

partnerami w strukturze życia przedszkolnego? Jak rodzice oceniają swoją skuteczność, 

inicjatywę, zaangażowanie, możliwość wpływania na życie przedszkola? 

Dyrektor jest pierwszą twarzą przedszkola, jest liderem zespołu, osobą „pierwszego 

kontaktu” z rodzicami. Zatem rodzice powinni postrzegać dyrektora jako osobę dostępną, 

otwartą na dialog i współpracę oraz jako wiarygodne, otwarte i życzliwe źródło informacji o 

zasadach obowiązujących w przedszkolu, normach, filozofii przedszkola, planowanych 

zmianach. Powinna też istnieć naturalna tendencja rodziców do poznania osoby 

zarządzającej placówką, w której ich dziecko będzie spędzało kilka godzin dziennie przez 

pięć dni w tygodniu. W tym znaczeniu rodzice powinni zadbać o nawiązanie i 

podtrzymywanie kontaktu z dyrekcją. Również dyrektor powinien wykazywać dużą dbałość 

o kontakt z rodzicami, zarówno w ramach zebrań, jak i w kontakcie indywidualnym. Wtedy 

obie strony nauczą się dostrzegać korzyści płynące z dobrej wzajemnej komunikacji. 

 

ñ Realizacja funkcji wychowawczej i edukacyjnej  

Ocena tego, jak funkcjonuje dziecko w przedszkolu ma dwa aspekty. Z jednej 
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strony chodzi o aktualne samopoczucie dziecka wyrażające się najprościej w tym, czy 

chętnie chodzi do przedszkola, czy je lubi. Z drugiej strony – i to staje się przedmiotem 

coraz większej troski wielu rodziców – czy pobyt w przedszkolu we właściwy sposób 

stymuluje jego rozwój. Na podstawie odpowiedzi rodziców w naszym kwestionariuszu 

można wyróżnić kilka problemów, ważnych z perspektywy funkcjonowania i przebiegu 

rozwoju dziecka: 

1) Pracownicy przedszkola z perspektywy dziecka 

§ nauczyciel: jakość kontaktu z dziećmi, kompetencje do pracy z dzieckiem, 

zaangażowanie w pomoc dziecku w codziennych sytuacjach i w sytuacjach trudnych, 

stosowane metody wychowawcze, kultura osobista; 

§ dyrektor: wpływ na dziecko, kontakt z dzieckiem;  

§ personel pomocniczy: pomoc dziecku, obecność przy codziennych czynnościach w 

przedszkolu;  

§ specjaliści w przedszkolu: kontakt ze specjalistami wówczas, gdy jest to potrzebne lub 

konieczne, ich dyspozycyjność i kompetencje osobiste oraz profesjonalne. 

2) Zadowolenie dziecka z pobytu w przedszkolu. Przejawiana chęć chodzenia dziecka 

do przedszkola i przebywania w nim, a także opowiadanie domownikom o przedszkolu 

i chwalenie się własnymi dokonaniami; przywiązanie do kolegów i chęć utrzymywania z 

nimi kontaktów także poza przedszkolem.  

3) Rozwój dziecka. Postępy w rozwoju poznawczym (mowa, rozumowanie, 

kompetencjach społecznych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych) 

oraz emocjonalnych (rozpoznawanie, rozumienie i kształtowanie własnych oraz 

cudzych emocji).  

4) Zachowanie dziecka w przedszkolu i poza nim. Przejawianie zachowań społecznie 

pożądanych lub społecznie nieakceptowanych; postępy w procesie socjalizacji i 

przyswajania norm społecznych.  

5) Samodzielność dziecka. W jakim stopniu dziecko samodzielnie myśli, ma własne 

zainteresowania i pasje, ulubione zabawy; na jakim poziomie jest jego samoobsługa 

(samodzielne ubieranie się, dbanie o higienę, spożywanie posiłków). 

Na podstawie informacji zebranych w kwestionariuszu możemy stwierdzić, w jakim 

stopniu przedszkole realizuje swoją funkcję wychowawczą i edukacyjną. Możemy też 
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stwierdzić, czy pobyt w przedszkolu jest z perspektywy rodziców dziecka czymś 

pozytywnym, czy też jest oceniany przez nich negatywnie. Jest to także cenne źródło 

informacji dla nauczycieli o tym, w jakich obszarach dziecko wymaga wsparcia, a w jakich 

jego rozwój biegnie prawidłowo. Jego wysokie kompetencje mogą być wykorzystywane w 

wielu różnych sytuacjach, co będzie sprzyjać  powstawaniu u dziecka poczucia 

kompetencji i wysokiej samooceny.  

Możliwe kierunki wsparcia działalności przedszkola 

Możliwe kierunki wsparcia zaprezentujemy schematycznie w odniesieniu do trzech wyżej 

wymienionych obszarów problemowych.  

Organizacja przedszkola 
Środowisko fizyczne Organizacja pracy 

- wyrównać dysproporcje w wyglądzie i 
wyposażeniu sal, przeciwdziałać poczuciu 
dyskryminowania u dzieci i ich rodziców;  

- zwrócić uwagę na liczebność grup; 

- zwrócić uwagę na liczbę opiekunów w 
grupie; 

- zwiększyć częstość przebywania dzieci na 
świeżym powietrzu; 

- efektywniej wykorzystać istniejące w 
okolicy place zabaw. 

 

 

- zadbać o bezpieczne zasady podczas 
odbierania dzieci  z przedszkola – 
opracować procedury; 

- zadbać o bezpieczeństwo przedszkola - 
możliwość pojawienia się w przedszkolu 
osób niepowołanych; 

- zwrócić uwagę na opiekę medyczną, 
zwłaszcza na przebywanie w przedszkolu 
dzieci chorych i przeziębionych oraz 
sposób udzielania pierwszej pomocy w 
razie urazu/wypadku – opracować 
procedury; 

- zadbać o jawność wydatkowania pieniędzy 
przedszkolnych – opracować procedury; 

- zadbać o zmianę charakteru imprez 
przedszkolnych i występów dzieci z 
„pokazowych” na „wspólną zabawę 
dorosłych i dzieci”; 

- zadbać o klimat organizacyjny przedszkola 
wynikający ze specyfiki zarządzania 
personelem. 

Relacje, współpraca i zaufanie między wszystkimi podmiotami  
związanymi z przedszkolem 

- przeprowadzić diagnozę relacji między dyrektorem i pracownikami;  

- wprowadzić adekwatne do efektów diagnozy zmiany w systemie zarządzania personelem 
– skorzystać z pomocy specjalistów; 

- zmienić filozofię przedszkola w sprawie kontaktów dyrektora z rodzicami z relacji 
jednostronnych na dwustronne czyli wymianę informacji i koordynowanie działań, zamiast 
wyłącznie informowania; 

- usprawnić relacje między rodzicami i specjalistami przedszkolnymi i pozaprzedszkolnymi; 

- opracować wspólnie z rodzicami procedury postępowania w sytuacjach nietypowych, 
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trudnych czy kryzysowych. 

Funkcjonowanie i rozwój dziecka 
- przeprowadzić diagnozę zakresu wiedzy rodziców na temat rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym;  

- przygotować dla nich odpowiednie materiały informacyjne; 

- przeprowadzić diagnozę przekonań rodziców na temat stylów wychowania dziecka; 

- opracować procedury bieżącego informowania rodziców o zachowaniu dziecka w 
przedszkolu; 

- opracować system informowania rodziców o postępach w rozwoju dziecka; 

- wspólnie z rodzicami opracować plan (cele i rodzaj) spotkań dyrektor – nauczyciele – 
rodzice – specjaliści w trakcie roku szkolnego. 

 

Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, dr Joanna Matejczuk, dr Joanna Urbańska 
Instytut Psychologii 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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Drodzy Czytelnicy! 

 
Kwestionariusz pt.: Zadowolenie rodziców z pracy przedszkola w pliku pdf (do pobrania) znajduje się 
na stronie internetowej czasopisma  http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl  Można go zastosować 
w całości lub wybrać odpowiednią do potrzeb część. Zachęcamy do częstego stosowania go jako 
narzędzia ułatwiającego pracę nauczycielom i dyrekcji przedszkola. Pozwala on bowiem na szybkie 
zdobycie informacji o opiniach rodziców, a także na monitorowanie zmian, jakie wg nich zachodzą w 
zachowaniu dziecka. Warto na kolejnych spotkaniach z rodzicami odwoływać się do zebranych 
wyników i pokazać je w postaci prostych tabel czy wykresów (wystarczy znajomość arkusza 
kalkulacyjnego excell), warto zacytować najczęściej powtarzające sie wypowiedzi. Najważniejsze jest 
jednak zadbanie o pełną anonimowość – wypełnione w domu lub w przedszkolu kwestionariusze 
powinny być wrzucane do zabezpieczonej urny czy skrzynki znajdującej się np. przy wyjściu z 
przedszkola lub w szatni. 

Redakcja 

 


