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Wybór przedszkola – 5 wskazówek
Koszt i dogodność są ważne przy wyborze przedszkola dla twojego dziecka. Ale inne  
czynniki są również ważne podczas wyboru odpowiedniego przedszkola dla twojej rodziny.  
Te wskazówki mogą pomóc znaleźć program przedszkolny wysokiej jakości. 

Zapytaj o nauczycieli
 • Jakie wykształcenie posiadają nauczyciele do pracy z dziećmi w wieku przedszkol-

nym?
 • Czy nauczyciele często zmienają się? Rzadka wymiana personelu zwykle pomaga 

dzieciom czuć się bardziej bezpiecznie.
 • Ile dzieci przypada na jednego nauczyciela? Na dwóch nauczycieli w klasie nie po-

winno przypadać więcej niż 20 uczniów.
 • Czy nauczyciele rozumieją i szanują potrzeby każdego dziecka? Powinni być przy-

jemni, przyjaźni, oraz świadomi silnych stron, zainteresowań, potrzeb, kultur i języków 
dzieci. 

Zapytaj o program
 • Czy program oferuje różne sposoby do nauki i zabawy, biorąc pod uwagę podział 

między  zajęciamy indywidulanymi a grupowymi? 
 • Czy dziecko może aktywnie spędzić czas, wewnątrz i na zewnątrz? Dzieci nie powinny 

przez długi czas tylko siedzieć i słuchać nauczyciela.

Sprawdź, jak wygląda klasa
 • Czy wszystkie miejsca, wewnętrzne i zewnętrzne, są bezpieczne? Czy poziom hałasu 

jest przeważnie komfortowy?
 • Czy klasa wygląda zachęcająco, z wydzielonymi miejscami na czytanie, zabawę i zaję-

cia w grupie? Powinniście widzieć klocki, zabawki, puzzle, gry, przybory rysunkowe i 
rzeczy do zabawy w udawanie. 

 • Czy prace dzieci i zdjęcia rodzinne są wystawiane na ścianach i tablicach?
 • Czy jest wygodne miejsce, gdzie dziecko może uspokoić się z dala od innych?

Obserwuj dzieci w przedszkolu
 • Czy wydaje ci się, że większość dzieci jest zadowolona i interesuje się tym, co robi?
 • Czy nauczyciele stosują zasady klasy sprawiedliwie i konsekwentnie? Nauczyciele 

powinni jasno wytłumaczyć dzieciom, jakich zachowań od nich oczekują.

Dowiedz się, jak rodzina może brać udział
 • Czy nauczyciele rozmawiają z rodzicami osobiście, w różnych sytuacjach, czy tylko w 

zaplanowanych godzinach?
 • Czy członkowie rodziny mogą odwiedzać klasę lub zostać wolontariuszami?




