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WPROWADZENIE

INFORMACJE NA TEMAT
PRZEPROWADZONEGO
BADANIA

Niniejszy raport jest podsumowaniem bada-

nia będącego częścią projektu „Od diagnozy do strategii
– model planowania rozwoju usług publicznych”. Projekt,

realizowany we wszystkich dzielnicach Warszawy oraz
czterech gminach podmiejskich – zakłada partycypacyjne

stworzenie strategii rozwoju wybranej usługi publicznej.
Praga Północ, wraz z dwoma innymi dzielnicami: Pragą
Południe i Targówkiem została objęta rozszerzonym mo-

dułem badawczym. Oznacza to, że obok zrealizowanych
w całej Warszawie badań ilościowych dotyczących jakości
życia mieszkańców i ich opinii na temat najważniejszych

usług publicznych, przeprowadzono także dedykowane
badanie poświęcone wybranej przez dzielnicę dziedzinie

– usługom przedszkolnym. Badanie to objęło swoim zakresem użytkowników tej usługi – rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie dzielnicy.

Aby planowanie strategiczne nie było działaniem

oderwanym od istniejących uwarunkowań, niezwykle
istotne jest zdiagnozowanie potrzeb użytkowników da-

nej usługi i zebranie ich opinii na temat dotychczasowej
jakości usług . Temu właśnie służyły zrealizowane i pod-

sumowane w tym dokumencie badania. Poniższy raport
zawiera opis najważniejszych wyników i wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy – zarówno w odniesieniu

do sygnalizowanych przez mieszkańców potrzeb, jak i ich
recenzji świadczonych usług.

Mamy nadzieję, że zebrany w tym dokumencie ma-

teriał pozwoli spojrzeć na dostarczane usługi oczami jej
odbiorców i pomoże tak zaplanować jej rozwój, by trafnie

i skutecznie zaspokajała potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Całość zrealizowanego w styczniu i lu-

tym procesu badawczego składa się z dwóch typów

badań: badania ilościowego (ankietowego) oraz badania
jakościowego (bezpośrednich rozmów z wybranymi

osobami). W badaniu ilościowym wykorzystano dwa

typy ankiety: papierową (dostępną na terenie dzielnicy
w 26 punktach, przede wszystkim w przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych oraz internetową,

dostępną na stronie www.um.warszawa.pl/badanie.
Do udziału w badaniu zaproszono wszystkie osoby

(niezależnie od miejsca zamieszkania), których dzieci
korzystają z usług przedszkolnych na terenie dzielnicy.

Udało się uzyskać 499 wypełnionych ankiet (z czego

przeważająca ilość była w wersji papierowej). Niektóre osoby nie odpowiedziały na wszystkie pytania (np.

„porzuciły” ankietę przed jej końcem), dlatego czasami
liczba odpowiedzi na dane pytanie jest mniejsza niż 499.
Drugim typem zrealizowanych badań były bada-

nia jakościowe. Polegały one na bezpośredniej rozmowie
z osobami spełniającymi odpowiednie kryteria. Rozmowa przyjęła formę wywiadu grupowego (FGI) – oprócz
badacza wzięło w nim udział min. osiem osób. W sumie

odbyły się trzy takie spotkania. W dwóch spośród nich

uczestniczyli rodzice dzieci 3 i 5-letnich uczęszczają-

cych do jednej z czterech wskazanych przez dzielnicę

placówek. Jeden wywiad grupowy przeprowadzono

z mieszkańcami dzielnicy będącymi rodzicami dzieci
w wieku przedszkolnym, które nie korzystają z przed-

szkoli. Dodatkowo przeprowadzono cztery wywiady
indywidualne z pracownikami instytucji świadczącymi

usługi dla dzieci przedszkolnych na terenie Pragi Północ

(m.in. pracownik Ogródka Jordanowskiego, czy dzielnicowego domu kultury). Ostatnim elementem badań

6

7

PRZYJAZNOŚĆ
DZIELNICY
WOBEC RODZICÓW
Z MAŁYMI DZIEĆMI
PRZESTRZEŃ ZIELONA
jakościowych były spacery badawcze, technika polegająca

na oprowadzaniu badacza przez mieszkańca dzielnicy
(posiadającego dziecko w wieku przedszkolnym) po Pradze
Północ i wskazywaniu miejsc przyjaznych i niezbyt przy-

jaznych rodzicom i małym dzieciom w obszarze dzielnicy.

Przestrzeń dzielnicy została oceniona dość

ambiwalentnie. Choć na terenie Pragi Północ znajdują się
różnego rodzaju place zabaw – przeważająca większość z nich

budzi sporo zastrzeżeń rodziców. Krytyka odnosi się przede

wszystkim do stanu technicznego placów zabaw (bardzo stare
zabawki, często nie budzące zaufania pod względem ich bez-

pieczeństwa) oraz ich pomysłowości. Większość z nich składa

się tylko z kilku, najpopularniejszych elementów, określanych
jako raczej stare i zaniedbane. Wadą większości wymienia-

nych placów zabaw jest również brak wygrodzonej części
dla najmłodszych dzieci lub niefortunne usytuowanie całego

placu zabaw (uciążliwe zwłaszcza w lecie, kiedy nie można

schować się w cieniu). Innym zarzutem wobec przestrzeni
dzielnicy była niewystarczająca ilość ławek, która jest utrudnieniem dla spacerujących wraz z opiekunami małych dzieci.

Do miejsc wyraźnie wyróżniających się spośród in-

nych należy zaliczyć Park Praski. Jest on bardzo popular-

nym celem spacerów – wszyscy badani z niego korzystają.
Zarówno sam park, jak i znajdujący się na jego terenie plac

zabaw jest oceniany bardzo pozytywnie. Według badanych

teren jest zadbany, a znajdujące się na nim zabawki atrak-

cyjne dla dzieci w różnym wieku. Niestety, jak podkreślali
badani, ze względu na brak alternatywy przestrzeń parku
(zwłaszcza placu zabaw) dość szybko nudzi się ich dzieciom,

co sprawia że muszą szukać innych miejsc spędzania czasu

wolnego. Jednym z nich, znajdującym się na terenie dzielnicy, jest z pewnością ZOO. Jednak, w odróżnieniu od Parku
Praskiego, tutaj pojawiał się problem z dostępnością – dla

niektórych badanych opłaty za wstęp były zbyt wysokie.
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Z powodu ograniczonej ilości przestrzeni przyjaznej
małym dzieciom, badanym zdarza się wyjeżdżać do innych
części Warszawy, żeby tam skorzystać np. z parków, bądź
placów zabaw. Często wymieniany był pl. Wilsona ze swoim
bardzo popularnym (przez niektórych nazywanym najlepszym) placem zabaw w Parku Żeromskiego. Innym dość
popularnym kierunkiem jest Śródmieście, które w opinii
rodziców ma zdecydowanie więcej przyjaznej zielonej przestrzeni, czy placów zabaw, a przy tym jest łatwo dostępne
(wystarczy przejechać Wisłę). Dla niektórych badanych
alternatywą jest również oferta komercyjna dostępna np.
w centrach handlowych (kącik zabaw w IKEA w Centrum
Handlowym MARKI).

LOKALIZACJA PRZEDSZKOLI
Rozmieszczenie przedszkoli na terenie dziel-

nicy raczej nie budziło zastrzeżeń badanych. Ich ilość
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Praga Północ

istotniejsze, że wyniki badania ilościowego pokazują, że
lokalizacja stanowi najważniejsze kryterium przy wyborze

przedszkoli. Jest ona wskazywana przez 74% respondentów. Dość naturalne wydaje się, że wśród respon-

Rysunek 1:
Spontaniczne
skojarzenia
z przedszkolem

dentów funkcjonują inne rozumienia „dobrej lokalizacji”

przedszkola. Wśród mieszkańców Pragi północ jest to
przede wszystkim bliskość miejsca zamieszkania. Z kolei

respondenci innych dzielnic odprowadzający swoje dzieci
do praskich przedszkoli szczególnie cenią sobie dogodne

edukacja

położenie placówki względem miejsca pracy.

DODATKOWE USŁUGI DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Badani mieli bardzo małą wiedzę na temat

potencjalnych zajęć dla małych dzieci. Tylko pojedyncze osoby miały świadomość istnienia Ogródka Jorda-

nowskiego, który oferuje różnorodne zajęcia dla dzieci
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(te nieliczne osoby z niego korzystające oceniały jego
ofertę i sposób prowadzenia bardzo pozytywnie).

Spośród innych instytucji, które oferują zajęcia

kulturalne wymieniono dom kultury, ale badani nie
mieli żadnych informacji na temat zajęć skierowanych

do tak małych dzieci. Zdecydowanie więcej rodziców

kojarzyło różne miejsca oferujące zajęcia dla dzieci
w wieku przedszkolnym na terenie Pragi Południe. Tam

też, w przeciwieństwie do północnej części Pragi, znajdują się „kluby malucha” oferujące komercyjne zajęcia
dla najmniejszych dzieci.

Według części badanych brakuje również miejsc

przyjaznych rodzicom z dziećmi – np. kawiarni z rozbudo-

wanym kącikiem dla dzieci. Niektórzy badani deklarowali,

że skorzystaliby z oferty takich miejsc, gdyby tylko były
zlokalizowane na terenie dzielnicy.

Podstawowe skojarzenia rodziców z przed-

szkolami są bardzo pozytywne. Badani spontanicznie
wskazywali przede wszystkim na korzyści wynikające
z posyłania dziecka do przedszkola (zarówno dla niego

samego, jak i dla rodziców). Wśród zalet najważniejszych
z perspektywy rodziców wymieniano przede wszystkim:
rozwój, edukację, organizację, czy dyscyplinę. Warto

dodać, że to ostatnie skojarzenie nie miało dla badanych negatywnego zabarwienia – oznacza raczej nowe

warunki, w których dziecko funkcjonuje i które niejako
„wymuszają” jego samodzielność (a to dla wszystkich
badanych jest niepodważalną korzyścią).

Wymieniano także zabawę (różnorodną i urozma-

iconą), czy radość – co odwołuje się do korzyści najważniejszych z punktu widzenia dziecka. Pojawiły się także

bardzo pozytywne skojarzenia bezpośrednio odnoszące
się do atmosfery panującej w przedszkolu: jej przyjazność

i domowość. U niektórych badanych pojawiły się negatywne skojarzenia nawiązujące przede wszystkim do

problemów z zapisem dzieci do przedszkoli publicznych
i warunków w nich panujących (kolejka, przepełnienie).

PORÓWNANIE PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
Rozmowa na temat różnic i podobieństw

pomiędzy placówkami niepublicznymi i publiczny-

mi była o tyle utrudniona, że na terenie dzielnicy nie
funkcjonuje żadne przedszkole niepubliczne. Z tego
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względu zdanie badanych opierało się przede wszystkim
na zasłyszanych opiniach i własnych, dość stereotypowych wyobrażeniach.

Przedszkola niepubliczne postrzegane są przede

Rysunek 2:
Ćwiczenie: porównanie przedszkoli
publicznych i niepublicznych

wszystkim przez pryzmat swoich wysokich (dla większości badanych bardzo wysokich) opłat. Podstawowe

skojarzenia to luksus, prestiż, za którymi rzadko idzie

wyższa (niż w placówkach publicznych) jakość. Osoby
korzystające z przedszkoli niepublicznych wyobrażane

są jako ludzie majętni lub tacy, których dziecko pomi-

mo starań nie dostało się do przedszkola publicznego. Jedynymi przewagami przedszkoli niepublicznych

Szkoda,
że tych dzieci
w grupie jest tak
dużo, szkoda, że nie
ma angielskiego...

Ja płacę grube
pieniądze! Jakie koncerty?! Jakie przedstawienia? U nas nic się
nie dzieje!

w oczach badanych są mniejsze grupy (brak zjawiska

przepełnienia), urozmaicona oferta zajęć dodatkowych

(brak ograniczeń wynikających z ustawy) oraz lepsze
warunki lokalowe (brak problemów z infrastrukturą).
Warto zauważyć więc, że postrzegane przez badanych

zalety placówek niepublicznych są prostym odbiciem
największych wad placówek publicznych. Na wszystkich pozostałych wymiarach jakości usługi takich jak,
np.: codzienny program zajęć, przygotowanie kadry,

W naszym przedszkolu
jest bardzo fajnie, panie
są sympatyczne, tyle się
dzieje: koncerty,
wycieczki, pikniki
rodzinne, opłaty są
w sumie bardzo niskie,
a dzieci przygotowują
tyle przedstawień!

Moja córka tyle
już umie, jest tylko
15 osób w grupie,
sale duże, świetnie
wyposażone!

atmosfera – przedszkola publiczne oceniane są lepiej
lub równie dobrze, co te niepubliczne.

A my mamy
to samo albo i
jeszcze więcej
tylko za mniejsze
pieniądze!

Mamy dużo zabawy,
mnóstwo nowych
zabawek, kolorowe
przedszkola
i dodatkowe zajęcia.

przedszkole publiczne
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przedszkole niepubliczne

OCENA
POSZCZEGÓLNYCH
WYMIARÓW JAKOŚCI
USŁUGI
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność przedszkoli publicznych na tere-

nie dzielnicy zazwyczaj budzi największe emocje i spotyka
się z negatywnymi ocenami. Jest to również najczęściej

komentowany w prasie aspekt usług przedszkolnych.
Mimo tego badani ocenili dostępność przedszkoli jako

relatywnie dobrą. Ilość przedszkoli w dzielnicy była po-

strzegana jako raczej wystarczająca, a ich rozlokowanie na

terenie dzielnicy nie budziło zastrzeżeń (poza „nowymi”
częściami dzielnicy trudno było wskazać badanym obszary

zalegalizowanym, gdzie nie ma żadnego upośledzenia, to

żeśmy na przedbiegach odpadli, zero punktów.

Grupy są za duże, wyjście na dwór z taką grupką,

te, które ubiorą się pierwsze stoją i się pocą. Ogólnie mi się

wydaje, że praca z taką grupą dzieci to nie jest komfortowa,
zarówno dla dzieci jak i dla pani.

INFRASTRUKTURA

z wyraźnie utrudnionym dostępem do przedszkoli). Choć

zapisanie do przedszkola dziecka postrzegane było jako
względnie bezproblemowe, badani zdawali sobie sprawę

ze zbyt dużego przepełnienia niektórych przedszkoli i zbyt
licznych grup dzieci. Innym krytykowanym aspektem były

kryteria przyjęcia do przedszkola – zwłaszcza zjawisko
„samotnych matek”, czyli częste zatajanie bycia w związku nieformalnym przez rodzica zapisującego dziecko do
przedszkola.

Mnie też się wydaje, że u nas to nie jest duży pro-

blem, jeśli chodzi o przedszkole. Problem jest, istnieje,
ale nie w takim stopniu jak w innych dzielnicach, ja na
przykład nie mam wśród swoich znajomych, ja nie słyszałam, żeby dziecko się nie dostało, nie spotkałam się,
do przedszkola.

Mi się kojarzy, że u nas jest problem, ja musiałam

się uzewnętrzniać, opisywać swoją sytuację materialną,
prosić o przyjęcie przez kolejne podanie takie osobiste, bo

mając normalną rodzinę, będąc w normalnym związku
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Jest jednym z najgorzej ocenianych aspek-

tów przedszkoli na terenie Pragi Północ. Większość
badanych podkreślała, że budynki, w których znajdują
się przedszkola są w bardzo złym stanie technicznym

i w większości wymagają remontów. Szczególnie krytyczne oceny budził brak podjazdów, niewygodne wej-

ścia i ogólne problemy z dostępnością budynków. Jest
to szczególnie uciążliwe dla rodziców więcej niż jednego dziecka – często zdarza się, że młodsze rodzeństwo

przedszkolaków zostawiane jest na zewnątrz budynku w wózku na czas odprowadzenia dziecka na zajęcia.

Kolejną uciążliwością (zgłaszaną także przez ro-

dziców dzieci przedszkolnych na terenie Targówka) jest

brak parkingów w najbliższym otoczeniu przedszkola.
Coraz więcej osób dowozi swoje dzieci do przedszkola

i często nie mają możliwości zaparkowania samochodu
w pobliżu.

Dla części badanych problemem jest także stan

przedszkolnych placów zabaw – często zabawki na
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nich funkcjonujące są bardzo stare, zaniedbane i budzą

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

nak podkreślić, że zastrzeżenia związane z infrastrukturą

tury zewnętrznej). Badani z kolei doceniają starania kadry
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odbioru dzieci, podstawowy program zajęć, zajęcia do-
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datkowe, czy kompetencje opiekunów. Warto spojrzeć na
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nych aspektów a ich istotnością z perspektywy rodziców.
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relację pomiędzy poziomem zadowolenia z poszczegól-

Jak widać na poniższym wykresie, elementem

usługi bardzo istotnym z perspektywy rodziców, a rów-
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świadczenia istotnej zmiany w zakresie tej oferty (po
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wprowadzeniu zmian ustawowych), co doprowadziło do
poczucia straty pewnych przywilejów. Kolejnym aspek-
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nocześnie ocenianym relatywnie najsłabiej jest oferta

zajęć dodatkowych. Może to częściowo wynikać z do-

procentowa ocena ważności problemu

przedszkoli, by ich wnętrza były nie tylko komfortowe,

Analizując opinie na temat jakości oferty
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tem bardzo ważnym dla użytkowników usług, z którego

są oni zadowoleni na dość przeciętnym poziomie jest
współpraca placówki z rodzicami. Również inne analizy

zdecydowanie niezadowolony
raczej niezadowolony
ani niezadowolony, ani zadowolony
raczej zadowolony
zdecydowanie zadowolony

pokazują, że jest to element usługi na którym warto się
skupić – będzie o tym mowa w dalszej części raportu.

Badani bardzo pozytywnie oceniali ogólną jakość

świadczonych przez przedszkola usług i podejście ich
pracowników do dzieci i rodziców. Wśród respondentów

badania ilościowego opinie dotyczące sposobu organizacji zajęć są zdecydowanie pozytywne, a niezależnie

typ
placówki

i negatywnie przekroczyła 10%. Stosunkowo najbardziej
sceptyczni wydają się być rodzice najstarsi, z grupy 40+.

Może to wskazywać na relatywnie większe oczekiwania
względem usługi w tej grupie wiekowej. Wyraźna jest
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Wykres 4:
Cechy socjo–demograficzne
a zadowolenie ze sposobu
organizacji zajęć

przedsz. publiczne
całodzienne
punkt przedsz./zespół
wych. przedsz.
do 30 lat

od grupy wiekowej wypowiadających się nie zaistniała

sytuacja w której grupa osób nastawionych neutralnie

100%

Wykres 3:
Relacja pomiędzy istotnością
a poziomem zadowolenia
z poszczególnych aspektów usługi

dotyczą przede wszystkim samych budynków (infrastruk-

JAKOŚĆ OFERTY/OBSŁUGI

90%

procent zadowolonych respondentów

zastrzeżenia związane z ich bezpieczeństwem. Warto jed-

ale również estetyczne i dostosowane do potrzeb dzieci.

80%

wiek

30–34 lata
35–39 lata
40 lat +
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30%

50%

70%

90%

0%

też nieco lepsza ocena przedszkoli całodziennych w porównaniu z punktami przedszkolnymi oraz zespołami
wychowania przedszkolnego.

Rodzice doceniają szczególnie zaangażowanie pra-

cowników w tworzenie zróżnicowanego i ciekawego dla
dzieci programu. Codzienne zajęcia przyjmują często for-
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Wykres 5:
Wysokość opłat
za przedszkole a istotność
wyjść poza placówkę

mę konkursów, czy teatrzyków. Dodatkowo organizowane

są wyjścia i spacery, które również są bardzo doceniane

do 50 zł

przez rodziców. Potwierdzają to także badania ilościowe,

zgodnie z którymi dla wszystkich badanych jest to czynnik

bardzo ważny przy ocenie jakości placówki. Warto przy
tej okazji zauważyć, że waga przywiązywana do tego

aspektu rośnie wraz z opłatą za przedszkole. Być może

jest to wynik rosnących wraz z ponoszonymi kosztami

opłaty za
przedszkole
(miesięcznie)

50–100 zł
101–150 zł
151–200 zł
201–250 zł
250 zł +

oczekiwań wobec placówki.

zupełnie nieważne
raczej nieważne
ani nieważne, ani ważne
raczej ważne
zdecydowanie ważne

Inną formą zajęć jest poznawanie różnych zawo-

dów – bardzo często są to spotkania angażujące samych

rodziców lub polegające na współpracy przedszkola z różnymi służbami (pogotowiem, policją, strażą pożarną).

Szczególnie doceniane przez badanych były inicjatywy,

których istotą jest pomaganie bardziej potrzebującym –

np. współpraca z hospicjum, czy zaadoptowanie zwierzę-

cia z praskiego ogrodu zoologicznego. Niektórzy badani
zwracali także uwagę na bardzo dobre zorganizowanie
zajęć w ich przedszkolu i jego przewidywalność – rodzice

z góry wiedzą, czym dzieci będą się zajmować i na czym

Wykres 6:
Cechy socjo–demograficzne
a zadowolenie z kompetencji
opiekunów

zdecydowanie niezadowolony
raczej niezadowolony
ani niezadowolony, ani zadowolony
raczej zadowolony
zdecydowanie zadowolony

będą polegać zajęcia.

Dzieci mają książki, które jakoś systematycznie

wypełniają, wychodzą na plac zabaw, albo robią jakieś

prace… panie są niezwykle pomysłowe, więc przedszkole
mamy udekorowane rewelacyjnie. Poza tym u nas właśnie

przedszkole publiczne
całodzienne

muzycznie, dużo jest piosenek, dużo teatrzyków, dzieci się
przygotowują bardzo.

(…) u nas na przykład jest tak, że rodzice przycho-

dzą, opowiadają o swoich zawodach i ja też brałam udział,

do każdej grupy, wolontariat, ja byłam w pierwszej grupie
i maksymalny czas to jest 15 minut.

punkt przedszkolny/
zespół wychowania
przedszkolnego

U nas się robi stroiki dla hospicjum, są wywożone,

zawożone, mamy małpkę w zoo, którą się opiekujemy, to
też bardzo fajne.
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Kolejnym docenianym element były tygodnie
adaptacyjne, które pozwalają zarówno rodzicom, jak
i samym dzieciom poznać przedszkole zanim zaczną
z niego regularnie korzystać. Badani podkreślali, że taki
sposób wprowadzania w sposób funkcjonowania placówki pozwala na jej lepsze poznanie, co tym samym
zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno wśród dzieci,
jak i ich rodziców.
Dzieci mają możliwość troszkę rozejrzeć się jak to
wygląda w przedszkolu, poznać dzieci inne, panie, wtedy
też człowiek też obserwuje jaka fajna pani, z dziećmi umie
rozmawiać, czy coś.
U nas przez trzy dni są takie zajęcia adaptacyjne,
na początek rozmowy ze specjalistami, potem jest jakiś
teatrzyk, coś przygotowane przez przedszkole dla dzieci,
a potem są takie zajęcia, kiedy one mogą przyjść, uczestniczyć w czymś, można zostawić, a można być z dzieckiem.

KADRA
Kadra placówek przedszkolnych jest jednym
z najlepiej ocenianych wymiarów usługi. Badani niemal
jednogłośnie oceniali ją bardzo pozytywnie, określając
jako ciepłą, kompetentną i zaangażowaną. Wielu badanych wskazywało, że to właśnie od aktywności opiekunek
zależy jakość programu dnia, jaki mają dzieci. Ogólny duży
poziom zadowolenia rodziców różni się nieco w zależności od typu placówki. Gdy porównujemy przedszkola
całodzienne z punktami przedszkolnymi oraz zespołami
wychowania przedszkolnego, to okazuje się, że poziom
zadowolenia z tych pierwszych jest zauważalnie wyższy,
choć oceny placówek z drugiej grupy pozostają jednoznacznie pozytywne.
Co istotne, rodzice podkreślali, że niekoniecznie
wykształcenie dowodzi dobrego przygotowania do zawodu
– z ich perspektywy najważniejsze jest podejście (indywidualne i pełne cierpliwości). Zostało to zasygnalizowane
szczególnie wyraźnie w trakcie rozmowy o niedawnych
zmianach ustawowych, który spowodowały, że doświadczone i utalentowane osoby nie mogły prowadzić dłużej
zajęć dodatkowych.
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Ważnym wątkiem w ocenie kadry była liczebność

grup przedszkolnych, które zgodnie oceniane były jako

zbyt duże. Ten istotny z perspektywy rodziców problem
pozwala jednak jeszcze mocniej docenić kompetencje
kadry, która pomimo dużej liczby dzieci pod opieką jest
w stanie zapanować nad grupą.

Jednak kadra przedszkola to nie tylko osoby bezpo-

średnio opiekujące się dziećmi. Według badanych bardzo
ważną rolę pełni także woźny/-a, osoba wpuszczająca

do budynku i często wspomagająca opiekunki. Dzięki
swojej stałej obecności jest darzona dużym zaufaniem
dzieci i rodziców i jej osobowość w dużej mierze buduje
atmosferę panującą w przedszkolu.

Poza tym tak jest, że dziecko przechodzi z grupy do

grupy i dostaje inną panią, a woźna jest cały czas ta sama,
to jest taki stały element.

Niezwykle istotną rolę odgrywa oczywiście także

dyrekcja przedszkola. Co ważne dla większości badanych

dyrektorka pełni funkcję „dobrego gospodarza”, który dba
o to, by każdemu w przedszkolu było dobrze i kontroluje

to co się w nim dzieje. Część badanych wskazywała także

na dużą przedsiębiorczość i zaradność osób kierujących
przedszkolami, które pomimo często trudnych finanso-

wo warunków zapewniają placówkom rozwój, drobne
modernizacje, poprawę wyglądu wnętrz przedszkola.

W naszym na przykład przedszkolu budynek jest

stary, ściany to wiadomo, że raz na jakiś czas są odnawiane,
dyrekcja stara się robić, ostatnio panele były zrobione, ale
na ścianach tak jest kolorowo w miarę, wiszą fajne takie
różne obrazy zrobione przez dzieci wspólnie.

RESPONSYWNOŚĆ
Niezwykle ważnym aspektem opieki przed-

szkolnej z perspektywy rodziców jest współpraca i otwartość pracowników placówki na rodziców i zgłaszane
przez nich kwestie. Przede wszystkim powinno się to

objawiać sprawnym obiegiem informacji – zarówno prze-

kazywania przez pracowników placówki wiadomości na
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temat dziecka, jak i otwartość na informacje udzielane

przez rodziców. Również w tym przypadku stwierdzić

Wykres 7:
Cechy socjo–demograficzne
a zadowolenie ze współpracy
placówki z rodzicami

można, że zdaniem rodziców przedszkola stają na wysokości zadania. Zebrane głosy niezadowolonych oraz
nieposiadających opinii nie przekraczają 10% całości,

podczas gdy reszta respondentów wypowiada się po-

zytywnie lub bardzo pozytywnie. Znów widoczna jest
wiek
najstarszego
dziecka

tutaj pewna przewaga przedszkoli całodziennych nad

2 do 3 lat

punktami przedszkolnymi oraz zespołami wychowania

4 lata

przedszkolnego, widoczna w proporcjach między „ra-

5 lat
6 lat

typ
placówki

czej zadowolonymi” a „zdecydowanie zadowolonymi”.

przedsz. publiczne
całodzienne
punkt przedsz./zespół
wych. przedsz.

Wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli
całodziennych zdecydowanie więcej jest tych drugich.

Badani ocenili obecnie stosowany sposób infor-

do 30 lat

wiek respond.

mowania jako dobry i zróżnicowany. Podkreślano, że

30–34 lata

zwłaszcza w przypadku informacji organizacyjnych,

35–40 lat

często stosowane jest kilka różnych sposobów przeka-

40 lat +

zywania informacji.

Zazwyczaj informacje się powielają, przy wideofonie

zdecydowanie niezadowolony
raczej niezadowolony
ani niezadowolony, ani zadowolony
raczej zadowolony
zdecydowanie zadowolony

Wykres 8:
Cechy socjo–demograficzne
a zadowolenie z szybkości reakcji
placówki na problemy

jest jedna informacja, powiedzmy na drzwiach do szatni,

a jeszcze pani potrafi zejść do szatni i powiedzieć jutro to
mają mieć to, to, żeby nie zapomnieć.

Innym, jeszcze ważniejszym z perspektywy rodzi-

ców, rodzajem informacji są wiadomości o dziecku, jego

zachowaniu, samopoczuciu. Tutaj podstawowym i naj-

ważniejszym źródłem wiedzy są opiekunki. Respondenci
bardzo doceniają zwłaszcza bieżące informowanie przy

odbieraniu dziecka z przedszkola. Badanie ilościowe po-

kazuje, że doceniona jest także dynamika, z jaką obsługa
typ
placówki

przedszkola reaguje na problemy pojawiające się wśród

przedsz. publiczne
całodzienne
punkt przedsz./zespół
wych. przedsz.

dzieci. Jest to kolejne zagadnienie, w którym przy ogólnie

dość wysokim poziomie zadowolenia, korzystniejsze

do 30 lat

wiek resp.

recenzje zbierają placówki całodzienne.

30–34 lata

… pani zawsze wychodzi jak się odbiera dziecko,

35–40 lat

wychodzi, mówi od razu co się działo, czy w ogóle coś się

40 lat +

działo złego, czy coś było dobrego, także takie są, pani też
właśnie bardzo kontaktowa.

W naszym przedszkolu raczej pani mówi, mówi

jaki jest problem, że nie jadł, że coś tam zbroiła, to ra-
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czej to pani mówi, rozmawia. Też podoba mi się, że pani
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dzwoni i mówi wie pani co dzisiaj to Wiki chyba źle się
czuje, chyba brzuszek ją boli, mówi, że ją główka boli,
to też jest fajne.
Bardzo ważnym i cenionym przez badanych podejściem jest szczerość, zwłaszcza w odniesieniu do
jedzenia przez dziecko posiłków. Rodzice są bardzo
wyczuleni na ten temat i brak jasnych informacji o zachowaniu dziecka budzi niechęć.
Jedno, co mi się nie podoba to okłamywanie rodziców z jedzeniem dzieci, że tak pięknie wszystko zjadł, a to
nie jest prawdą. Przecież ja nie będę miała pretensji, że
mam dziecko niejadka i ono nie chce jeść, a przynajmniej
świadomie je nakarmię jak wróci do domu.
Z naszych spostrzeżeń jeszcze mogę dodać, że
gdyby panie mówiły tylko superlatywy na temat naszych dzieci to też by nie było dobrze, więc musi być ta
szczerość, bo to jest naturalne.
Badani podkreślali, że bardzo ważne jest zróżnicowanie form informowania – oprócz codziennego,
doraźnego przekazywania informacji o dziecku (często
możliwym także poza godzinami pracy przedszkola,
dzięki udostępnianiu numerów telefonu przez opiekunki), ważny również jest stały, zaplanowany „dzień
otwarty” (organizowany w niektórych placówkach)
w trakcie którego rodzice mogą porozmawiać zarówno
z opiekunami, jak i z dyrekcją.
Nam pani podała normalnie numer telefonu,
w razie jakichś pytań, niejasności możemy dzwonić,
nie ma problemu.
Każdego miesiąca jest dzień otwarty, można
przyjść porozmawiać o swoim dziecku, to co pani zaobserwowała, to co pani ma do powiedzenia, zastrzeżenia
i jakby pozytywne rzeczy, nie ma problemu
Organizacja tego typu dnia jest istotna także
biorąc pod uwagę zastrzeżenia niektórych badanych
dotyczące niedostępności niektórych opiekunek, podczas odbierania dzieci z przedszkola.
Pani na przykład kończy u mnie pracę o 16, jeśli
chcę po 16 to sorry, nie ma kontaktu.

Obok skutecznego informowania rodziców
o tym, co dzieje się w przedszkolu równie ważne jest
angażowanie ich w działalności placówki i gotowość do
współpracy z nimi. Badani zgodnie podkreślali, że placówki, do których uczęszczają ich dzieci są miejscami
otwartymi na takie współdziałanie. Przede wszystkim
wynika to z postawy osoby dyrektorki placówki i jej
podejścia do rodziców.
Drzwi pani dyrektor są zawsze otwarte, pani dyrektor jest dla nas, zawsze przyjdzie, wyjdzie do rodziców,
uśmiechnie się, o wszystkim można przyjść porozmawiać
i myślę, że ona swoim przykładem do wszystkich pracowników, bo nawet pracownicy, czy na przykład woźny
też się uśmiecha, jest życzliwość, przyjaźń, o co się kogo
nie poprosi to… taka przyjazna atmosfera bardzo.
Panie nasze są bardzo chętne do współpracy, tylko
trzeba wyjść z propozycją, u nas propozycje jest bardzo
otwarte przedszkole.
Nasze przedszkole jest przyjazne, począwszy od
pani dyrektor, która zawsze przy otwartych drzwiach
czeka na wszystkich rodziców z uśmiechem i zawsze taka
gotowa wysłuchać i pomóc, po panie sprzątające. Tam
nie ma problemu, żeby się zwrócić z czymś po pomoc.
Ona [pani dyrektor] prosi o pomoc, bo ona też
nie jest w stanie niektórych rzeczy przeskoczyć. Nie jest
taka zamknięta w sobie ja to załatwię, mi się uda, tylko
właśnie wtedy możliwie kto by ewentualnie dał radę.
Jak czegoś nie może, to się do tego przyzna i doskonale
sobie zdaje sprawę, że są rodzice, którzy mają więcej
znajomości.
Warto też zauważyć, że – jak pokazują wyniki
badania ilościowego wśród użytkowników praskich
przedszkoli – stopień zadowolenia ze współpracy z rodzicami jest jednym z czynników, który w największej mierze wpływa na ogólny poziom zadowolenia
z placówki.
Działania, które angażują rodziców są przez nich
doceniane, choć sami badani podkreślali, że czasami
jest to trudne. Głównym obszarem zaangażowania
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rodziców jest program zajęć i korzystania z ich do-

Wykres 9:
Związek zadowolenia
z poszczególnych aspektów
usług z poziomem zadowolenia
w ogóle

30%

25%

świadczenia i wiedzy, np. aby przedstawiać dzieciom
nowe zawody, zdarza się jednak także współpraca przy
zupełnie innych okazjach – pomoc prawna lub wsparcie
przy zdobywaniu dodatkowych funduszy.

Mi samej to brakuje czegoś takiego, wdrożenia w to

wszystko rodziców, my też może jesteśmy leniwi.

U nas, jeśli chodzi o rodziców, to na przykład rodzice

bardzo angażują się, jeśli ktoś jakiś zawód wykonuje, to te
spotkania są organizowane: rodzic przedstawia zawód,

tata jednego z chłopców był gdzieś na jakiejś wyprawie

w Laponii czy gdzieś, przywiózł mnóstwo pamiątek i też

20%

zrobił z tego bardzo fajną pokazówkę.

Pamiętam takie spotkanie zorganizowali, tam pani

dyrektor właśnie mówiła, że jakaś tam pomoc prawna by

się przydała, to od razu jakaś pani się zgłosiła, już umawiały
się na telefon i tak dalej.

15%

Mamy pieką ciasta, ciasta są sprzedawane, te pie-

niądze przeznaczyliśmy na zrobienie takiej sali rekreacyjnej

dla dzieci, bardzo fajna sprawa i tak właściwie każdy kto
ma dobry pomysł to przychodzi i staramy się ten pomysł
realizować.

10%

Tego typu działania sprawiają, że rodzice czują

się bardziej współodpowiedzialni za sytuację placówki
i silniej identyfikują się z przedszkolem.

5%

godziny zamknięcia

godziny otwarcia

atrakcyjność zajęć dodatkowych

infrastruktura placówki

bezpieczeństwo w placówce

jakość zajęć podstawowych

warunki sanitarne

inf. o funkcjonowaniu placówki

dostęp odo informacji o dziecku

szybkość reakcji na problemy

współpraca przedszkola z rodzicami

organizacja zajęć

kompetencje opiekunów

0%
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NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI
Ograniczona przyjazność dzielnicy wobec

rodziców z małymi dziećmi – wynika przede wszystkim ze
zbyt małej ilości placów zabaw i miejsc przeznaczonych
dla małych dzieci lub niewielkiej atrakcyjności istnieją-

cych przestrzeni (niezbyt zadbane, niezbyt przemyślane).
Kolejnym powodem takiej oceny dzielnicy jest bardzo nie-

wielka oferta kulturalna przeznaczona dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz system informowania o niej. Jest to

szczególnie dotkliwe dla rodziców dzieci nie chodzących
do przedszkola.

Słaby stan techniczny budynków przedszkoli i oka-

lających je terenów – infrastruktura przedszkoli wymaga

poprawy, również z powodu słabej dostępności budynków

(brak podjazdów dla wózków, zbyt wąskie drzwi/bramy)

Działania włączające rodziców w życie przedszkola

są bardzo przez nich doceniane i istotne z perspektywy
oceny jakości usług.

Widoczne jest zróżnicowanie pomiędzy placówka-

mi ze względu na elastyczność zasad panujących w poszczególnych przedszkolach (np. odnoszących się do godzin otwarcia i zamknięcia, kontaktu z kadrą).
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