
 (Polish) 

Częste pytania zadawane w przedszkolach
Programy jakościowej opieki nad dziećmi zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i 
dbałości. Wspierają one edukację dziecka i jego rozwój poprzez budowanie wzajemnych relacji z rodzinami i 
wychowawcami, a także zapewniają oraz stwarzają opiekuńcze środowisko, pomagające dzieciom w ich rozwoju i 
dojrzewaniu.

Wykorzystuj podane pytania do poszukiwania jakościowej opieki nad dziećmi, odpowiadającej zarówno 
Tobie, jak również potrzebom Twojego dziecka.

KOSZTY I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

1. Czy możesz przyjąć moje dziecko? (jeśli nie, to czy utworzona została 
lista osób oczekujących  i jak długie jest oczekiwanie?)

2. Jaki jest koszt opieki? Czy występują dodatkowe opłaty? (poproś 
opiekunów o wyjaśnienie dodatkowych kosztów, np. opłat za wakacje, 
dni opuszczonych z powodu choroby, opłat za późne zabieranie 
dziecka lub za złożenie podania)

3. Czy w tym ośrodku dostępne są subsydiowane miejsca? 

4. Czy oferujecie opiekę całodzienną oraz częściową?

5. Jak elastyczne są godziny odbierania i przywożenia dziecka?

6. W jaki sposób opiekunowie komunikują się z rodzicami i kiedy można umawiać się na rozmowę?

FAKT: 

możesz wybrać opiekę nad 
dzieckiem w licencjonowanym 
ośrodku lub w domu. Niektóre 
osoby świadczące opiekę 
w domu związane są z 
licencjonowaną agencją, a 
inne nie posiadają licencji. 
Koszty opieki są różne.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Masz licencję czy jej nie masz?

2. Jaką liczbę dzieci masz pod opieką?

3. W jaki sposób zapewniasz zdrowie dziecka? (np. sen, zapewnienie 
czystości)

4. Co się stanie jeśli dziecko zachoruje? (np. wysyłasz dzieci do domu, czy podajesz im lekarstwa)

FAKT:

nielicencjonowane osoby 
świadczące opiekę w swoim 
domu mogą zajmować się nie 
więcej niż pięciorgiem dzieci.
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5. Jakie środki bezpieczeństwa zostały zapewnione? (np. gaśnica, detektory dymu/tlenku węgla (C0), apteczka 
pierwszej pomocy, bramki bezpieczeństwa dla dzieci i bezpieczne wtyczki)

6. Jak wygląda plan ewakuacji na wypadek zagrożenia?

7. Czy oferujesz plan na wypadek reakcji anafilaktycznych u dzieci z ostrymi alergiami? 

POSIŁKI I ODŻYWIANIE 

1. Jakie zapewniasz rodzaje przekąsek i posiłków?

2. Czy posiłki przygotowywane są na miejscu, czy też zamawiane?

3. Czy nie pozwalasz na wnoszenie produktów powodujących alergie? (np. orzechów lub innych alergenów)

4. Czy możesz dostosować się do potrzeb dietetycznych naszej rodziny?

5. Czy masz lodówkę z miejscem na mleko z piersi oraz ustalony harmonogram karmienia?

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ:  

plany wyżywienia obejmujące 
4 grupy żywności.

NAUKA I ZABAWA

1. Co będzie moje dziecko robiło przez cały dzień?

2. W jaki sposób będą materiały do zabawy wspierały uczenie się, 
kreatywność oraz wzajemne relacje społeczne? 

3. W jaki sposób będziesz zachęcać do zabawy wewnątrz domu oraz na 
dworze? Ile czasu będzie dziecko spędzać na dworze?

4. W jaki sposób zintegrowane są w programie różne tradycje kulturowe? 

5. Jak mogą członkowie rodziny zaangażować się w program?  

6. Co się stanie, jeśli dziecko rozgniewa się lub zdenerwuje?

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ:   

• środowisko umożliwiające 
edukację dziecka poprzez 
zabawę i odkrywanie rzeczy

• dobrze widziane i 
zachęcane zaangażowanie 
rodziny.

OPIEKUNOWIE I OSOBY WYKWALIFIKOWANE

1. Jakie kwalifikacje posiada personel oraz opiekunowie? (np. świadectwo 
kwalifikacji w zakresie wczesnej edukacji dziecka)

2. Czy którakolwiek z osób obecnych na miejscu posiada certyfikat 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i świadectwo udzielania 
pierwszej pomocy medycznej?

3. Co się dzieje jeśli ktoś z personelu lub osób świadczących opiekę zachoruje lub nie przyjdzie?

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ:  

personel lub opiekun 
z kwalifikacjami lub po 
przeszkoleniu dotyczącym 
pracy z dziećmi.
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