
Jak dobrze wybrać przedszkole, do którego planujemy posłać nasze Dziecko 

 

1. Sprawdź, czy placówka, do której zamierzasz wysłać dziecko, posiada wpis do rejestru 

przedszkoli. 

 

Wpis do rejestru zakłada więcej formalności. Ale równocześnie jest gwarancją pewnego poziomu. 

Obecnie wszystkie przedszkola muszą mieć wpis do odpowiedniego rejestru. Dzięki temu możliwe 

jest otrzymanie dofinansowania do każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Żeby palcówka 

otrzymała wpis, musi spełnić odpowiednie wymogi formalne. Musi być zaakceptowana przez sanepid 

i straż pożarną. Wpis gwarantuje również, że osoby zajmujące się dziećmi mają odpowiednie 

wykształcenie. 

 

2. Czy w przedszkolu, które wybrałeś dla swojego Dziecka realizowana jest podstawa 

programowa? 

 

W ramach przygotowania przedszkolnego podstawa programowa musi być realizowana. Najprościej 

ujmując, podstawa programowa zawiera kanon podstawowych treści nauczania i uczenia się, 

precyzuje zakres i rodzaj sprawności oraz umiejętności, które powinni nabyć uczniowie w toku 

edukacji, wskazuje także na postawy i wartości, którym powinno sprzyjać wychowanie i kształcenie. 

Obowiązek realizacji podstawy programowej daje pewność, że dziecko w każdej placówce jest 

przygotowywane na tym samym poziomie. W zasadzie daje to pewność startu w szkole z podobnego 

pułapu. 

Jednak z drugiej strony konieczność realizacji jakiś „zewnętrznych” pomysłów to zamknięcie na 

kreatywność i pomysłowość wychowawców grupy.  I dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę, w jaki 

sposób podstawa jest realizowana. Czy nauczyciele wkładają w nauczanie dużo inwencji, 

pomysłowości. Czy kierują się potrzebami indywidualnego dziecka. Czy nauczyciel jest w stanie 

podejść do każdego dziecka z osobna i każdemu poświęcić uwagę? W tym przypadku należy zwrócić 

uwagę na wielkość grupy przedszkolnej. Przy małej grupie łatwej jest dostrzec potrzeby każdego 

dziecka i nad każdym się pochylić. Istotne jest również, w jakich godzinach podstawa programowa 

jest realizowana. Bardzo dobrym pomysłem jest realizowanie jej nie tylko w godzinach 

przedpołudniowych, ale również po południu – dla dzieci, które z jakichś powodów nie mogą być w 

przedszkolu rano. 

 

3. Jak długo istnieje placówka i kto jest jej założycielem 

 

Obecnie wiele osób zakłada wszelkiego rodzaju punkty opieki nad dziećmi, gdyż widzą w tym 

możliwość zarobienia. Zwrócenie na to uwagi jest o tyle istotne, że przedszkole może założyć każdy, 

również osoba, która nie ma z pedagogiką nic do czynienia. Praca z człowiekiem, zwłaszcza małym, 

jest bardzo odpowiedzialna i wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale również 

predyspozycji. Nie do przyjęcia jest fakt, że tworzone są niemalże koncerny przedszkoli i używa się 

w nich haseł o domowej atmosferze. Dyrektorem lub właściciel takiej placówki nadaje styl pracy 

osobom bezpośrednio zajmującym się dziećmi i tworzy się charakter miejsca. I dlatego nie bez 

znaczenia jest jakie ma wykształcenie i doświadczenie w swojej pracy. Samo marzenie, by pracować 

z dziećmi, nie jest wystarczające i nie gwarantuje, że placówka jest dobrze prowadzona. Warto 

również zwrócić uwagę, jak długo placówka istnieje na rynku. Doświadczenie z pracy z dziećmi i 

rodzicami, znajomość przepisów, regulacji prawnych, pewnych rozwiązań logistycznych bardzo 

ułatwiają zadanie. O wiele lepiej jeśli dzieckiem zajmują się osoby z tzw. powołaniem, które czują 

pasję i traktują jak misję swoją pracę, stale się rozwijają w swojej dziedzinie, zdobywają nie tylko 

wiedzę, ale i umiejętności. Mamy wówczas pewność, że dziecko otoczone jest prawdziwą troską, a 

nie tylko traktowane jak kolejny klient. 

 

4. Jakie zajęcia dodatkowe, i czy w ogóle, oferuje Twojemu Dziecku przedszkole? 



 

Czy małe dziecko potrzebuje zajęć dodatkowych? Wystarczy, że i tak dość wcześnie zmuszane jest 

przez system do nauki. Lepiej, żeby przedszkole było zabawą. Można zrozumieć jeszcze realizowanie 

podstawy programowej, ale zajęcia dodatkowe zabierają dziecku wolny czas konieczny do 

prawidłowego rozwoju. Za dużo zajęć powoduje zmęczenie dziecka i obciążenie funkcji umysłowych. 

Dorośli również nie lubią mieć za dużo obowiązków, tym bardziej dzieci – powinny się cieszyć 

czasem, który mogą poświecić na zabawę. Zbyt szybko obecnie dzieci biorą udział w wyścigu 

szczurów – angielski, niemiecki, balet, taniec, itp. A poza tym zajęcia dodatkowe, to przeważnie 

również poważne obciążenie finansowe dla rodziców. 

Jednak z drugiej strony małe dzieci bardzo szybko chłoną wiedzę, są ciekawe świata, poszukują 

nowych wrażeń. Jeśli dorośli tego nie ukierunkują, można stracić bardzo ważny moment w rozwoju 

intelektualnym dziecka. Rzeczywiście, dziecko nie powinno być obciążone zbytnio nauką rozumianą 

dosłownie. Ale przecież zajęcia dodatkowe, czy sama nawet nauka, którą wymusza podstawa 

programowa, może być świetną zabawą, jeśli tylko są odpowiednio prowadzone. Ukierunkowanie 

ciekawości świata i łatwości z jaką dzieci chłoną nową wiedzę, rozwijają młodego człowieka, 

pozwalają odkryć jego talenty. I dlatego należy się przyjrzeć, czy przedszkole jest w stanie i czy ma 

takie możliwości, by zając się nie tylko tym co konieczne, ale również tym, co interesuje dziecko. 

Dzieci nie mogą się nudzić. Bardzo ważny jest czas wolny, podczas którego dziecko realizuje swoje 

potrzeby, w tym również istotną w tym wieku chęć zabawy. Jednak, zwłaszcza w grupie, jeśli dzieci 

są pozostawione same sobie, bardzo szybko się nudzą, a to najprostsza droga do niepotrzebnych 

konfliktów i napięć.   

Konieczne jest zatem zwrócenie uwagi, jakie zajęcia dodatkowe proponuje placówka, w jaki sposób 

są one prowadzone, czy są dostosowane do potrzeb indywidualnego dziecka. No i oczywiście, ile 

czasu wolnego pozostaje dla dziecka lub ewentualnie, czy jeśli dziecko z jakichś powodów nie chce 

brać udziału w zajęciach – jest na to przyzwolenie wychowawców. 

 

5. Z jakimi osobami Twoje dziecko będzie spędzać czas w placówce. 

 

To bardzo ważne, żeby osoby pracujące z dziećmi miały odpowiednie wykształcenie, były zdrowe – 

o czym zapewne zaświadczą odpowiednie badania wymagane przez sanepid. Ważne jest również, 

jakie kursy pokończyły. Trzeba również zwrócić uwagę, ile wychowawców przypada na ilość dzieci. 

No i ile godzin osoba zatrudniona jako wychowawca pracuje. Czy jest zatrudniona tylko na czas 

realizacji podstawy programowej? Bo jeśli tak, kto się zajmuje dziećmi po tym czasie? Czy jest to 

również osoba z odpowiednim wykształceniem? Z drugiej strony, nie dopuszczalne jest, żeby osoby 

przebywające z dziećmi, pracowały całymi dniami. Tak odpowiedzialna praca wymaga 

odpowiedniego odpoczynku i przygotowania. 

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt – samo ukończenie studiów pedagogicznych nie daje 

gwarancji, że osoba nadaje się do pracy z dziećmi. Tutaj liczy się ciepło, podejście do dzieci, 

wyrozumiałość i cierpliwość. Pedagodzy od dawna próbują podać cechy dobrego nauczyciela – to 

trudne, ale niewątpliwie to musi być ktoś kreatywny, konsekwentny, troskliwy, kompetentny, 

empatyczny, odpowiedzialny, otwarty i asertywny. Liczy się zatem przede wszystkim osobowość. 

Poza tym zbyt dużo ukończonych kursów może świadczyć o tym, że nauczyciel nie wie jeszcze 

dokładnie z kim chce pracować, nie odkrył swojego powołania i odpowiednich do jego realizacji 

swoich własnych predyspozycji. 

 

6. Zwróć uwagę, w jak w dużej grupie będzie przebywać Twoje Dziecko. 

 

Ważne jest, aby przynajmniej na poziomie przedszkola dziecko zetknęło się z grupą rówieśników. 

Pozwoli to lepiej przygotować się do startu w szkole, gdzie najczęściej klasy liczą 25 i więcej dzieci. 

Grupa uczy samodzielności, pozwala zetknąć się z różnego rodzaju osobowościami i 

temperamentami. W grupie jest większa możliwość, że dziecko spotka wśród dzieci swojego 

przyjaciela.  A  poza tym jest radośniej i weselej. 



Przy czym konieczne jest, aby grupa przedszkolna nie była za duża. Mała grupa daje możliwość 

indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Tylko w takiej grupie dydaktyka może być w pełni 

spersonalizowana i nauczyciel ma możliwość w swojej pracy zastosowania najnowszych osiągnięć 

metodycznych. W takiej grupie można dostrzec szybko trudności, jakie ewentualnie ma dziecko, ale 

również odkryć jego zdolności i predyspozycje. Mała grupa niejako wymusza większą aktywność. 

W hałasie i tłumie dużej grupy istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko pozostanie na boku, 

niedostrzeżone. Niewielka grupa pozwala stworzyć rodzinną atmosferę, co jest bardzo ważne w 

budowaniu poczucia bezpieczeństwa u dziecka na tym etapie jego rozwoju. Zapewnienie 

prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka sprawi, że wyjdzie ono do szkoły dużo bardziej 

stabilne, pewne siebie, dobrze przygotowane, aby prezentować swoją postawę wobec dużej grupy. 

 

7. Czy grupy są mieszane wiekowo? 

 

Bardzo często kryterium podziału dzieci w przedszkolu jest wiek. Rzeczywiście podział dzieci pod 

względem wieku ma wiele zalet – dzieci stykają się z rówieśnikami, nauczycielowi łatwiej jest 

prowadzić zajęcia w grupie, która jest w podobna pod względem rozwoju. 

Jednak nie można ominąć plusów grup, które są mieszane wiekowo. Dzieci wówczas uczą się od 

siebie samodzielności. Młodsze obserwują zachowania starszych dzieci i chcą je powtarzać. Starsze 

uczą się niewykorzystywać swojej nieco lepszej pozycji, tylko służyć potrzebującym – np. zawiązać 

buty, pomóc przy pracy plastycznej. Grupy mieszane wiekowo bardziej przypominają rodzinę, w 

której dzieci najczęściej są zróżnicowane wiekowo. Jest to o tyle ważne współcześnie, gdzie w wielu 

rodzinach dzieci są jedynakami. W grupie mieszanej wiekowo dzieciaki dostrzegają odmienne 

potrzeby innych, uczą się akceptować odmienne stany emocjonalne młodszych dzieci i ich inne 

potrzeby rozwojowe. Ćwiczą cierpliwość, wyrozumiałość, zrozumienie dla odmienności. I wbrew 

obawom rodziców, taka współpraca przeważnie wychodzi rewelacyjnie. 

 

8. Jakim wyposażeniem dydaktycznym dysponuje przedszkole? 

 

Istotne jest, żeby placówka, do której uczęszcza dziecko była dobrze wyposażona. Wówczas zajęcia 

są lepiej prowadzone. Pomoce dydaktyczne wspomagają nauczyciela w procesie nauczania. Dlatego 

istotne jest, by przedszkole miało bogate zaplecze materiałów np. plastycznych. I trzeba dopytać, czy 

rodzice zobowiązani są oprócz czesnego dopłacać za materiały wykorzystywane przez dzieci – 

wówczas może to znacząco podnieść opłaty za przedszkole. Warto również zwrócić uwagę, czy 

przedszkole jest wyposażone w sprzęt multimedialny. Nie chodzi o to, żeby dzieci grały na 

komputerze, czy oglądały bajki. Jednak są pewne zabawy, gry, filmiki, które okolicznościowo można 

obejrzeć. A dziecko przy okazji oswaja się ze sprzętem, który jest wszechobecny we współczesnym 

świecie. 

Wyposażenie dydaktyczne przedszkola to również zabawki, które przecież nie służą tylko do zabawy, 

ale również pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. W tym wieku są one dla dziecka bardzo ważne, 

wobec tego dobrze jest jeśli w placówce są różnorodne zabawki wspomagające rozwój sensoryki 

dziecka: plastikowe, drewniane, o różnej fakturze, zapachach i kolorach. 

 

9. Wyjścia na spacery i różne imprezy – czy są organizowane i w jaki sposób? 

 

Czas spędzony na świeżym powietrzu nie zastąpią żadne najlepiej przeprowadzone zajęcia w murach 

budynku. Dlatego ważne jest, aby dzieci wychodziły codziennie. Nie tylko na spacery po okolicy. 

Choć to również istotne, by najbliższe otoczenie poznawać, zaprzyjaźniać się z nim. Ale również 

wszelkiego rodzaju wyjścia do teatru, kina, warsztaty na łonie przyrody. Trzeba zwrócić uwagę, jak 

organizowane są takie wyjścia. Czy jest to tylko przykry obowiązek, czy okazja, by dziecko poznało 

przyrodę, zatrzymało się nad interesującymi je zjawiskami natury, w trakcie spaceru zaśpiewało 

piosenkę, czy poznało wierszyk związany tematycznie? Czy wyjścia, zwłaszcza te, które wiążą się z 

dodatkowymi kosztami, są uzgadnianie z rodzicami? Czy przedszkole organizuje zajęcia sportowe 



na świeżym powietrzu? W jaki sposób dzieci podróżują? Przy dłuższych wycieczkach dobrze jest, 

jeśli jest  to zorganizowany transport, ale w opcji krótszych wypraw świetnie sprawdza się 

komunikacja miejsca. Wtedy dzieci uczą się nie tylko ekologii, ale również samodzielności.   

 

10. Czy w placówce jest przewidziany okres adaptacyjny i jak jest realizowany? 

 

Dla każdego dziecka pójście do przedszkola jest bardzo ważnym momentem w życiu. Każde dziecko 

radzi sobie z tym w różny sposób. Jakkolwiek, by dziecko nie miało z tym trudności, dobrze jest, jeśli 

placówka przygotowuje do pozostania w przedszkolu. Mogą to być wszelkiego rodzaju warsztaty, 

zajęcia zapoznawcze z innymi dziećmi i paniami. Możliwość wydłużania dziecku czasu, które spędza 

w placówce, ewentualnie wcześniejszego przyjścia na chwilę z rodzicem i zapoznania się z placówką. 

Nieoceniona jest serdeczność i cierpliwość wychowawców w podejściu do dziecka, które cierpi z 

powodu separacji od rodziców. Dobrze też jest, jeśli placówka jest w stanie w tym okresie dać 

wsparcie nie tylko dziecku, ale również rodzicom, poprzez rozmowę, tłumaczenie tego, co nie jasne 

i cierpliwą odpowiedź na każde pytanie o dziecko. Przecież rozłąka z dzieckiem jest nie tylko 

stresująca dla małego człowieka, ale również dla jego rodzica. 
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