
 

Mocne strony Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie  

1. Corocznie, od 12 lat organizujemy  międzyprzedszkolny przegląd taneczno-ruchowy „Aerobik Przedszkolaka”, w którym biorą udział 

placówki z miasta Rzeszowa oraz okolic. Przegląd cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

2. Jesteśmy bardzo kreatywni, corocznie opracowujemy i poddajemy ewaluacji  programy własne, projekty edukacyjne, innowacje 

pedagogiczne objęte patronatem Kuratora Oświaty i Komendanta Policji. Naszym atutem są również liczne publikacje o tematyce 

prozdrowotnej. 

3. Jesteśmy liderem  działań prozdrowotnych, docenianym przez społeczność lokalną, z którą mocno współpracujemy angażując do 

wspólnych przedsięwzięć, wydarzeń, eventów i projektów zarówno na skalę lokalną, jak i ogólnopolską a nawet międzynarodową. 

4. Edukacja spersonalizowana – stawiamy na integralny, holistyczny rozwój każdego dziecka, skupiamy się na wszystkich stronach zycia 

naszych wychowanków: emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej, wolitywnej i duchowej. Realizujemy własne nowatorskie programy. 

5. Własna kuchnia – wiemy jak ważne jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat, dlatego w naszej kuchni 

wykorzystujemy tylko produkty najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Potrawy przygotowujemy w nowoczesnej kuchni przy 

użyciu pieca konwekcyjno-parowego. 

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym inicjowana przez nas obejmująca różnorodne obszary działania oraz rodzinna atmosfera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym 

Wymiar 
Średnia liczba 

punktów 

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa 

(wybierz je z kolumny 3) 
a b c 

1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy  

i życiu przedszkola 
5,0 

 

2. Struktura dla realizacji programu przedszkola promującego 

zdrowie   
5,0 

 

3. Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność 

informacji na temat koncepcji przedszkola promującego 

zdrowie 

4,8 

Zwiększenie ilości wewnętrznych szkoleń na temat PPZ dla pracowników 

niepedagogicznych 

4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia 

oraz ich dokumentowanie 
5,0 

 

 

 

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego (dla 4 wymiarów): 4,9 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie c): Zbyt mała ilość wewnętrznych szkoleń na temat PPZ dla pracowników 

niepedagogicznych 

 

 

 



 

 Własna kuchnia — wiemy jak ważne jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych od  

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO:  

badanie klimatu społecznego przedszkola za pomocą ankiety 

 

 

 
 

 

 

Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego za pomocą ankiety 

  Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup dorosłych: 4,9 

  Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie 5): Małe zaangażowanie rodziców w życiu przedszkola. 

Badana grupa/ 

liczba zbadanych 

osób 

Wymiary 

(numery stwierdzeń) 

Ocena 

(średnia 

punktów) 

w każdym 

wymiarze 

Ocena 

(średnia 

punktów) we 

wszystkich 

wymiarów 

Elementy wymagające poprawy 

(jeśli aktualny stan odbiega  

od pożądanego, czyli oceny 5) 

1 2 3 4 5 

Nauczyciele 

liczba: 11 

Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (4–5) 5 

5,0 

 

Relacje i wsparcie ze strony dyrektora przedszkola (6–9) 5 

Relacje z nauczycielami (10–12) 5 

Relacje z rodzicami dzieci (13-15) 5 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

liczba: 9 

Stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (4–5) 5 

5,0  
Relacje i wsparcie ze strony dyrektora przedszkola (6–8) 5 

Relacje z nauczycielami (9–11) 5 

Relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami (12–14) 5 

Rodzice dzieci 

liczba: 70 

Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (3–6) 4 

4,7 
Zwiększenie rodzicom możliwości udziału  

w życiu przedszkola. 
Relacje z nauczycielami i dyrektorem (7–9) 5 

Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich dziecko 

(10–13) 
5 



 

 
 

 

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO:  

badanie klimatu społecznego w grupie przedszkolnej techniką „Narysuj i opowiedz” 

 

 

 

 

 
 

Grupa dzieci w wieku 5-6 lat     Liczba dzieci w grupie: 25 Liczba zbadanych dzieci: 25 

Wymiary 

klimatu społecznego 

klasy 

A. Co dzieci lubią w przedszkolu? 

                          Co im się w nim podoba? 

B. Czego dzieci nie lubią w przedszkolu? 

                          Co im się w nim nie podoba? 

Treści (wskaźniki) zawarte w notatkach z rozmów 

z dziećmi 

Liczba 

wskazań 

Treści (wskaźniki) zawarte w notatkach z rozmów 

z dziećmi 

Liczba 

wskazań 

1.Samopoczucie  

i atmosfera  

w przedszkolu 

Przedszkole jest super, wszystko mi się w nim 

podoba. 1 
Nie lubię hałasu, krzyku, jak dzieci są głośno. 

3 

2. Osoby dorosłe  

i relacje między z nimi 

 
 

 
 

3. Dzieci i relacje między nimi 
Lubię zabawę z koleżankami, z kolegami. 

2 
 

Nie lubię jak kolega mnie bije, przezywa.  
1 

4.Rzeczy 

(zabawki, sprzęty) 

Lubię bawić się: 

samochodami,  

klockami,  

domkiem drewnianym, 

puzzlami,  

misiami. 

 

1 

4 

5 

1 

2 

 

 

Brak elektrycznych wyścigówek. 

Nie lubię bawić się w domku. 

Nie lubię dużych klocków. 

 

1 

1 

1 

5.Aktywności  

(zajęcia, zabawy, imprezy) 

Rysować, kolorować 

tańczyć przy muzyce,  

 śpiewać. 

1 

1 

1 

Nie lubię szlaczków, pracy w książce. 

Nie lubię tańczyć. 

Nie lubię śpiewać. 

 

4 

1 

1 



6.Jedzenie i picie 

 

 

Lubię naleśniki. 1 

Nie lubię: roszponki, 

Jabłek, 

Brukselki, 

Zielonej sałaty. 

Nie lubię zupy brokułowej. 

3 

1 

2 

4 

7. Pomieszczenia, wyposażenie i 

teren przedszkola. 

Lubię bawić się w ogrodzie przedszkolnym. 

Plac zabaw to moje ulubione miejsce. 
5   

8. Inne 
  Nie lubię, jak nie mogę przynosić zabawek  

z domu. 
2 

 
 

 

a. Mocne strony: Dzieci dobrze się czują w przedszkolu, podobają im się zabawki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym, plac 

zabaw. 

b. Słabe strony, problemy do rozwiązania: Dzieci często wymieniają zielone warzywa jako niechętnie spożywane. 

c. Problem priorytetowy do rozwiązania: Niechęć dzieci do spożywania zielonych warzyw. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO:  

badanie klimatu społecznego w grupie przedszkolnej techniką „Narysuj i opowiedz” 

 

Grupa dzieci w wieku 5-6 lat     Liczba dzieci w grupie: 25 Liczba zbadanych dzieci: 25 

Wymiary 

klimatu społecznego 

klasy 

C. Co dzieci lubią w przedszkolu? 

                          Co im się w nim podoba? 

D. Czego dzieci nie lubią w przedszkolu? 

                          Co im się w nim nie podoba? 

Treści (wskaźniki) zawarte w notatkach z rozmów 

z dziećmi 

Liczba 

wskazań 

Treści (wskaźniki) zawarte w notatkach z rozmów 

z dziećmi 

Liczba 

wskazań 

1.Samopoczucie  

i atmosfera  

w przedszkolu 

 
 

Nie lubię hałasu, krzyku, jak dzieci są głośno. 
2 

2. Osoby dorosłe  

i relacje między z nimi 

Lubię moją panią. 
1 

 
 

3. Dzieci i relacje między nimi 
Lubię zabawę z koleżankami, z kolegami. 

2 
 

Nie lubię jak kolega mnie bije, przezywa.  
3 

4.Rzeczy 

(zabawki, sprzęty) 

Lubię bawić się: 

samochodami,  

klockami,  

domkiem drewnianym, 

lalkami, 

misiami. 

Lubię zajęcia z tablicą multimedialną. 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

 

 

Brak elektrycznych wyścigówek. 

Nie lubię bawić się w domku. 

Nie lubię gier planszowych. 

 

1 

2 

1 

5.Aktywności  

(zajęcia, zabawy, imprezy) 

Rysować, kolorować 

śpiewać. 
1 

1 

Nie lubię szlaczków, pracy w książce. 

Nie lubię śpiewać. 

 

1 

1 

6.Jedzenie i picie 

 

 

Lubię pierogi. 
1 

Nie lubię: roszponki, 

Jabłek, 

Brukselki, 

Rukoli, 

Zielonej sałaty. 

Nie lubię zupy brokułowej. 

2 

1 

3 

4 

3 



7. Pomieszczenia, wyposażenie i 

teren przedszkola. 

Lubię bawić się w ogrodzie przedszkolnym. 

 
8   

8. Inne 
  Nie lubię, jak nie mogę przynosić zabawek  

z domu. 
1 

 
 

Mocne strony: Dzieci dobrze się czują w przedszkolu, podobają im się zabawki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym, plac zabaw. 

Słabe strony, problemy do rozwiązania: Dzieci często wymieniają zielone warzywa jako niechętnie spożywane. 

            Problem priorytetowy do rozwiązania: Niechęć dzieci do spożywania zielonych warzyw. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Podsumowanie wyników w standardzie trzecim 

Wymiar 
Średnia liczba 

punktów 

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa 

(wybierz je z kolumny 3) 
a b c 

1. Program edukacji zdrowotnej   

w przedszkolu i jego realizacja 
5,0 

 

2. Umożliwianie dzieciom 

praktykowania prozdrowotnych 

zachowań związanych z żywieniem 
5,0  

3. Umożliwianie dzieciom 

praktykowania zachowań związanych 

z dbałością o ciało 
4,3 

Umożliwienie dzieciom codziennego mycia zębów w przedszkolu w momencie zlikwidowania 

obostrzeń epidemiologicznych. 

4. Działania dla zwiększenia aktywności 

fizycznej 
4,7 

Spotęgowanie działań mających na celu zachęcenie dzieci i ich rodziców do pokonywania drogi do 

 i z przedszkola pieszo, gdy to możliwe. 

5. Umożliwianie dzieciom 

praktykowania zachowań 

zwiększających ich bezpieczeństwo 
5,0 

 

 

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego (dla 4 wymiarów): 4,8 

Problem priorytetowy (wybrany spośród zapisów z kolumny c): Brak codziennego praktykowania mycia zębów z użyciem pasty do zębów 

przez dzieci w przedszkolu w okresie obostrzeń epidemiologicznych. 

 

 

 

 



 

Podsumowanie wyników w standardzie czwartym 

Wymiar 
Średnia liczba 

punktów 

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa 

(wybierz je z kolumny 3) 
a b c 

1. Rozwijanie kompetencji pracowników do 

dbałości o zdrowie i prowadzenia edukacji 

zdrowotnej dzieci 

5,0 

 

2. Pomoc rodzicom dzieci w rozwijaniu 

kompetencji do dbałości o zdrowie i do 

wychowywania swego dziecka 

4,8 
Poszerzenie działań dotyczących rozwijania kompetencji do wychowania swego dziecka dla 

rodziców. 

 

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 5 wymiarów): 4,9 

 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów z kolumny c): Niewystarczająca ilość działań dotyczących rozwijania kompetencji do 

wychowania swego dziecka dla rodziców. 
 

 

 

 

 

 

 najmłodszych lat, dlatego w naszej kuchni wykorzystujemy tylko produkty najwyższej jakości od 

sprawdzonych dostawców. Potrawy przygotowujemy w nowoczesnej kuchni przy użyciu pieca 

konwekcyjno-parowego, 

 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym  



         i  ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ                                                             

 

Dobre samopoczucie w przedszkolu (część E ankiety) 

Badana grupa 

Średnia 

liczba 

punktów 

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające  

na samopoczucie (dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach) Przyczyny nieudzielenia odpowiedzi  

na pytania otwarte 
DOBRZE ŹLE 

1 2 3 4 5 

Nauczyciele 

Liczba  

zbadanych: 11 

 

5,0 

Rodzinna, miła atmosfera; 

Dobra współpraca; 

Wyrozumiałość; 

Wspierająca pani dyrektor; 

Jasne cele i oczekiwania. 

 

brak  

Pracownicy 

niepedagogiczni 

Liczba  

zbadanych: 9 

5,0 

Miła, rodzinna atmosfera; 

To jest mój drugi dom. 

 

brak  

Rodzice dzieci: 

Liczba 

zbadanych:70 

4,9 

Życzliwi, uśmiechnięci, zaangażowani 

pracownicy; 

Wzorowe podejście wychowawców grup; 

Przytulny budynek, jego wystrój; 

Uwzględnia się uwagi rodziców, 

Dużo działań, wydarzeń na rzecz dziecka; 

Zdrowa kuchnia. 

Ograniczenia pandemiczne; 

Nieżyczliwość innych rodziców; 

Mało wyjść do teatru 

 

 

 

Elementy wymagające poprawy: Życzliwe kontakty pomiędzy rodzicami. 

 

Problem priorytetowy: Zbyt mała ilość działań mających na celu pogłębienie prawidłowych kontaktów pomiędzy rodzicami. 

 

 



 

 

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia (część F ankiety) 

Badana grupa 

Odsetek 

odpowiedzi  

Tak 

Działania dla umacniania zdrowia podejmowane  

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ 

1 2 3 4 

Nauczyciele 

Liczba  

zbadanych: 11 

 

100 

Staram się być bardziej aktywna fizycznie  

Zwracam większą uwagę na to, jak się odżywiam  

Zwracam większą uwagę na systematyczne wykonywanie 

samobadania  

Zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z 

bliskimi osobami 

Zwracam się do innych ludzi o pomoc, gdy mam jakiś trudny 

problem do rozwiązania 

Znajduję częściej czas na relaks/odpoczynek  

Staram się szukać pozytywów zarówno w sobie, jak i w innych 

ludziach  

Rozwijam swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciami 

Wyeliminowałam jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia 
 

0 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

Liczba  

zbadanych: 9 

100 

Staram się być bardziej aktywna fizycznie  

Zwracam większą uwagę na to, jak się  

Zwracam większą uwagę na systematyczne wykonywanie 

samobadania  

Zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z 

bliskimi osobami 

Zwracam się do innych ludzi o pomoc, gdy mam jakiś trudny 

problem do rozwiązania 

Znajduję częściej czas na relaks/odpoczynek  

Staram się szukać pozytywów zarówno w sobie, jak i w innych 

ludziach 

Rozwijam swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciami 

Wyeliminowałam jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia 

0 



Rodzice dzieci 

Liczba 

zbadanych:70 

100 

Wspólne weekendy bez telefonu, komputera, 

Aktywność fizyczna, 

Wspólne czytanie bajek, 

Wiecej spędzaniu czasu razem, 

Zdrowe odżywianie 

0 

 

Średni odsetek odpowiedzi tak dla trzech grup: 100% 

Wnioski do dalszych działań: Brak 
 

 Współpracujemy 

         z komendą policji, biblioteką, Domem               Pomocy Społecznej, hospicjum, a 

nawet           telewizją. Wspieramy także akcje                         charytatywne, bierzemy także udział 

         w konkursach. 


