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Wprowadzenie 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badań rynkowych, dotyczących faktycznego stanu 

i rozwoju placówek wychowania przedszkolnego na terenie powiatu kaliskiego (w tym 

w szczególności miasta Kalisz).  

Prowadzonym analizom przyświecały trzy główne cele badawcze: 

1. Obiektywna ocena zasadności inwestycji środków OWES w nowe przedszkole 

niepubliczne na terenie miasta Kalisz prowadzone przez nowopowstające 

przedsiębiorstwa społeczne. 

2. Dostarczenie informacji rynkowych pomocnych do przygotowania realistycznego 

biznesplanu dla nowopowstającej spółdzielni socjalnej zainteresowanej prowadzeniem  

przedszkola niepublicznego w Kaliszu. 

3. Dostarczenie informacji rynkowych pomocnych do stworzenia oferty rynkowej 

adekwatnej do potrzeb potencjalnych klientów (rodziców/opiekunów dzieci w wieku 

przedszkolnym i żłobkowym), konkurencyjnej w stosunku do już funkcjonujących 

przedszkoli na terenie Kalisza. 

Obszary i pytania badawcze 

W toku badania pozyskano informacje, które umożliwiły udzielenie odpowiedzi na 

postawione pytania badawcze: 

 

1. Jakie są formalne i faktyczne możliwości uzyskania dofinansowania działalności 

przedszkola niepublicznego w Kaliszu ze środków Miasta? 

2. W jakim stopniu, w jakiej wysokości i w jaki sposób Miasto Kalisz dofinansowuje inne 

przedszkola niepubliczne? 

3. Jaką kwotę byłoby w stanie przeznaczyć Miasto Kalisz na dofinansowanie działalności 

nowego przedszkola niepublicznego? 

I. Dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego ze środków publicznych. 
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4. Jakie są inne możliwości uzyskania dofinansowania dla działalności przedszkoli 

niepublicznych (np. środki unijne)? 

 

 

5. Jaką cenę za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu powinna zaproponować 

nowopowstająca spółdzielnia socjalna? 

 Jaka cena za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu wydaje się niska 

rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym? 

 Jaka cena za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu wydaje się wysoka (lecz 

akceptowalna) rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym ? 

 Jaka cena za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu wydaje się zbyt wysoka (i nie 

akceptowalna) rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym? 

 Jaka cena za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu wydaje się zbyt niska (i może 

oznaczać niską jakość) rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym i 

żłobkowym? 

 

 

6. Jakie są oczekiwania rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym 

w Kaliszu w stosunku do oferty przedszkola? 

7. Jakiego typu zajęcia/aktywności powinno w opinii rodziców/opiekunów dzieci w wieku 

przedszkolnym i żłobkowym w Kaliszu zapewnić przedszkole? (np. zajęcia 

ogólnorozwojowe, sportowe, muzyczne, językowe, teatralne, plastyczne etc.)  

8. W jakim stopniu wprowadzenie innowacji pedagogicznych (np. metoda globalnego 

czytania, metoda globalnego nauczania matematyki) oraz ponadstandardowych zajęć 

edukacyjnych (np. nauka programowania dla najmłodszych) może zachęcić 

rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym do wyboru oferty 

przedszkola mającego taką ofertę? 

II. Badanie wrażliwości cenowej potencjalnych klientów przedszkola niepublicznego 

w Kaliszu. 

 

III. Badanie oczekiwań w stosunku do oferty przedszkola niepublicznego w Kaliszu. 
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9. Czy, a jeżeli tak, to ile rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym 

są skłonni dopłacić za ponadstandardowe zajęcia edukacyjne? 

10. Jakie są inne oczekiwania rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym 

i żłobkowym w stosunku do przedszkola (np. lokalizacja, odległość przedszkola od 

miejsca zamieszkania/pracy, godziny otwarcia, formalne wykształcenie kadry przedszkola 

etc.)? 

11. Jaka jest waga poszczególnych czynników wyboru przedszkola przez 

rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym/żłobkowym spośród wyżej 

wymienionych? 

12. Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu integracyjny charakter przedszkola (pobyt 

w przedszkolu zarówno dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych) może 

zachęcić/zniechęcić rodziców/opiekunów dzieci pełnosprawnych w wieku 

przedszkolnym/żłobkowym do wyboru tego przedszkola? 

 

13. Ile przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonuje w Kaliszu? Ile miejsc oferują? 

14. Jaka jest cena miesięczna za pobyt dziecka w już funkcjonujących przedszkolach 

w Kaliszu? 

15. Jaka jest oferta (podstawowa i rozszerzona) już funkcjonujących przedszkoli w Kaliszu? 

 

 

16. Ile jest dzieci w wieku przedszkolnym w Kaliszu oraz sąsiednich gminach? 

17. Ile będzie dzieci w wieku przedszkolnym w Kaliszu oraz sąsiednich gminach w kolejnych 

latach? 

18. Jaki jest stosunek liczby dostępnych miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 

przedszkolnym w Kaliszu oraz sąsiednich gminach? 

IV. Badanie konkurencji. 

 

V. Diagnoza i prognoza popytu i podaży na usługi przedszkolne w Kaliszu. 
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19. Jakie są przyczyny nieuczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkola? (brak 

miejsc, czy inne przyczyny, w tym niechęć rodziców/opiekunów do posłania dzieci do 

przedszkola). 

Metodologia badania 

W przedmiotowym badaniu zastosowane zostały następujące metody i techniki badawcze: 

 analiza danych zastanych (desk research), 

 badania ankietowe z rodzicami/opiekunami dzieci w wieku przedszkolnym 

i żłobkowym,  

 indywidualne wywiady pogłębione z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym 

i żłobkowym. 

Poniżej przedstawiona została charakterystyka wykorzystanych metod i technik 

zastosowanych w badaniu. 

Analiza danych zastanych (desk research) 

Metoda desk research, czyli metoda analizy danych zastanych, polega na zbieraniu, agregacji 

i wzajemnej weryfikacji danych zastanych z różnych źródeł.  

Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe było uzyskanie podstawy do uszczegółowienia 

koncepcji badawczej i wypracowania trafnych narzędzi . W dalszej fazie natomiast dane, 

pozyskane z analizowanych źródeł pozwoliły na wypracowanie najbardziej trafnych, 

rzetelnych i użytecznych odpowiedzi na postawione wyżej pytania badawcze.  

Analiza desk research została przeprowadzona w oparciu o następujące elementy: 

 analiza prawnych aspektów funkcjonowania przedszkoli niepublicznych i 

dofinansowania ich działalności ze środków publicznych, 

 analiza informacji publicznych z JST (Miasto Kalisz) w zakresie prowadzonej 

polityki edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności dofinansowania 

przedszkoli niepublicznych,  
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 analiza możliwości uzyskania dofinansowania działalności przedszkoli 

niepublicznych z innych źródeł niż środki JST, 

 analiza danych GUS (diagnoza i prognoza demograficzna), 

 analiza danych z OZPS i z Diagnozy Społecznej (przyczyny braku edukacji 

przedszkolnej dzieci w wieku przedszkolnym), 

 analiza ofert innych przedszkoli w Kaliszu, 

 analiza forów internetowych w zakresie oczekiwań w stosunku do oferty 

przedszkolnej i stopnia zaspokojenia tych oczekiwań przez przedszkola już 

funkcjonujące w Kaliszu. 

Badanie ankietowe 

W badaniu zastosowane zostało badanie ilościowe w postaci badań ankietowych. Badania 

ilościowe pozwalają na uzyskanie policzalnych danych, które można zagregować i poddać 

analizie pozwalającej na diagnozę rozkładu opinii w badanej populacji.   

Badania ankietowe skierowane zostały do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 

przedszkolnym/żłobkowym w Kaliszu. Ich głównym celem było zebranie informacji na temat 

wrażliwości cenowej oraz określenie oczekiwań, jakie stawiają oni placówkom 

przedszkolnym.  

Indywidualne wywiady pogłębione  

Indywidualny wywiad pogłębiony opiera się na ustalonym schemacie wątków tematycznych, 

jednak pytania nie są standaryzowane. Osoba prowadząca wywiad ma możliwość 

decydowania o kolejności i sposobie formułowania pytań oraz stawiania pytań dodatkowych. 

Wywiad przeprowadzany jest metodą face-to-face. 

W przedmiotowym badaniu indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone 

z rodzicami i opiekunami dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Ich celem było 

zebranie pogłębionych informacji na temat wrażliwości cenowej oraz oczekiwań w stosunku 

do oferty, jaką proponować powinno nowopowstające przedszkole w Kaliszu. 
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Tajemniczy klient (Mystery shopping) 

W niniejszej publikacji technika Tajemniczego klienta opierała się w głównej mierze na 

wcieleniu się przez badacza w rolę rodzica zainteresowanego ofertą już istniejących 

przedszkoli i za pomocą wywiadu telefonicznego zebranie informacji (bezpośrednio od 

pracowników tych placówek) na temat obowiązujących cen, dostępnych zajęć oraz ilości 

miejsc. 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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Wyniki badania 

Diagnoza i prognoza popytu i podaży na usługi przedszkolne w Kaliszu 

Okres w życiu dziecka, poprzedzający rozpoczęcie obowiązkowej nauki w szkole nazywany jest 

wiekiem przedszkolnym - w Polsce przypada on pomiędzy trzecim, a szóstym rokiem życia. Jak 

przeczytać możemy w różnego rodzaju publikacjach to właśnie wtedy dziecko zdobywa umiejętności 

związane z dążeniem do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania różnych działań (…), 

odkrywania świata zewnętrznego, zdobywania wiedzy o  otaczającej go rzeczywistości.1  

Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały dane w zakresie liczby dzieci w wieku przedszkolnym 

w całym powiecie kaliskim oraz z wyszczególnieniem miasta Kalisz. 

Wykres 1. Dzieci w wieku 3-6 lat. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Liczba dzieci w wieku od trzech do sześciu lat – zarówno w powiecie kaliskim, jak i mieście Kalisz – na 

przestrzeni analizowanych lat pozostaje na zbliżonym poziomie. Wyjątek  na tym tle stanowi rok 

2014, gdzie liczba przedszkolaków (w stosunku do roku poprzedniego) zmalała i osiągnęła wynik 3241 

(o 484 mniejszy, niż w 2013 roku) w powiecie kaliskim i 3 620 (o 539 mniejszy, niż w 2013 roku) w 

                                                                 
1
 http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu2406 
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mieście Kalisz. Sytuacja ta jednak charakterystyczna była dla większej liczby regionów w Polsce - 

wynikała z niżu demograficznego który przypadł na lata 2008-2011. 

Dane zawarte na poniższych dwóch wykresach prezentują liczbę i odsetek dzieci, objętych 

wychowaniem przedszkolnym.  

Wykres 2. Dzieci w wieku 3-6 lat objęte wychowaniem przedszkolnym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 3. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Aktywność samorządów, wykorzystujących coraz bardziej zróżnicowane źródła finansowania edukacji 

przedszkolnej; obejmująca coraz szerszym zasięgiem (propagowana) polityka przedszkolna 

spowodowała, że z roku na roku zwiększa się skłonność rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do 

pozostawiania ich dzieci w przedszkolach. Dane zawarte na powyższych wykresy wskazują, że liczba 

maluchów w placówkach przedszkolnych z roku na rok wzrasta. W 2014 roku liczba dzieci w powiecie 

kaliskim, objętych wychowaniem przedszkolnym wynosiła 2 363, co stanowiło 72,9%wszystkich dzieci 

w tym wieku. W przypadku miasta Kalisz natomiast liczba ta w 2014 roku wyniosła 2463 i stanowiła 

najwyższy na przestrzeni lat wskaźnik dzieci objętych skolaryzacją przedszkolną – 95,7%. 

 

Poniżej zaprezentowane zostały dane, dotyczące zmiany liczby dzieci w wieku 3-5 lat, przypadające 

na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego.   

Wykres 4. Dzieci w wieku 3-5 lat, przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku 

3-5lat w powiecie kaliskim zwiększyła się, co świadczy również o zwiększającej się dostępności 

placówek przedszkolnych. Podkreślić należy jednak fakt, że w 2015 roku analizowany wskaźnik 

osiągnął 1,48 dziecka na 1 dostępne miejsce. Inaczej sytuacja ma się w samym mieście Kalisz, gdzie w 

roku 2015. liczba miejsc dostępnych w przedszkolach przewyższała liczbę dzieci uczęszczających do 

tych placówek (0,82 dziecka na 1 dostępne miejsce). Nie wątpliwie świadczy to o większej 

dostępności instytucji przedszkolnych dla rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do przedszkoli 

w mieście powiatowym.  

1,58 
1,46 

1,56 
1,53 1,54 

1,48 

1,03 

1,01 
0,93 

0,89 0,88 0,82 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

powiat kaliski

m. Kalisz



 
Realizator projektu: 

  Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi   

ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   

 tel. + 48 61 898 30 68  www.owes.jadwiga.org   

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Coraz większa świadomość rodziców w zakresie korzyści, jakie przynosi ich dziecku i im samym 

uczestnictwo w życiu przedszkolnym, powoduje stopniowy wzrost liczby dzieci objętych 

wychowaniem tych placówek. Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące ilości maluchów 

w placówkach przedszkolnych w przeliczeniu na 1 tysiąc dzieci w wieku 3 -5 lat. 

 

Wykres 5. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tysiąc dzieci w wieku 3-5 lat. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Tendencja zwyżkowa, w zakresie liczby dzieci w placówkach wychowanie przedszkolnego, 

przypadająca na 1 tysiąc dzieci ogólnie, charakterystyczna jest zarówno dla powiatu kaliskiego, jak 

miasta Kalisz. Różnica pomiędzy stanem obecnym (dane na rok 2015) oraz rokiem 2010 to 

w przypadku powiatu, aż 151 przedszkolaków więcej w przeliczeniu na jeden tysiąc. W przypadku 

miasta Kalisz natomiast różnica ta wyniosła 234 dzieci więcej.  

Jednym z podstawowych czynników, decydujących o faktycznej dostępności placówek 

przedszkolnych jest liczba miejsc, jakie są w nich dostępne.  
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Wykres 6. Liczba miejsc dostępnych w przedszkolach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Powyższy wykres wskazuje, że liczba miejsc przedszkolnych na terenie miasta Kalisz rośnie z roku na 

rok. W przypadku całego powiatu kaliskiego natomiast liczba dostępnych miejsc pozostaje (na 

przestrzeni analizowanych lat) na zbliżonym poziomie. W 2015 roku w całym powiecie dostępnych 

było 1774 miejsc dla dzieci. W przypadku miasta Kalisz liczba ta była ponad dwukrotnie większa 

i osiągnęła wynik 3684. 

Poniżej zaprezentowane zostały także dane w zakresie ogólnej liczby przedszkoli funkcjonujących na 

terenie powiatu kaliskiego i miasta Kalisz. 

Wykres 7. Liczba przedszkoli ogółem. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Co należy podkreślić w tym aspekcie to fakt, że w 2015 roku w powiecie kaliskim funkcjonowało aż 60 

przedszkoli, z czego aż 44 znajdowało się w mieście Kalisz. Ważną informacją na tym tle jest również 

to, że częściej niż liczba przedszkoli zmienia się ich status z publicznego na prywatny.  Dzieje się tak 

głównie dlatego, że finansowanie przedszkoli publicznych staje się dla miasta dość dużym 

obciążeniem. Jak mówi o tym jeden z przedstawicieli Urzędu Miasta w Kaliszu: Przed 1 września 2011 

r. działalność przedszkoli finansowana była z dwóch źródeł: opłat rodziców za pobyt dziecka 

w przedszkolu oraz z budżetu miasta. Po 1 września 2011 roku ustawodawca zmienił system opłat za 

pobyt dziecka w przedszkolu w ten sposób, że wprowadził dwie kategorie usług:  

- 5-godzinny bezpłatny czas realizacji podstawy programowej  

- płatne przez rodziców pozostałe godziny pobytu i opieki wychowawczej.  

Tym samym stworzona została możliwość ograniczenia dziecka do 5 -godzinnego bezpłatnego pobytu, 

z której skorzystało bardzo wielu rodziców. Skutki? Pobyt dzieci w przedszkolach systematycznie 

zostaje ograniczany, placówki pustoszeją po godzinie 13.00, spadają wpływy z opłat.  skutki zaczynają 

mieć dramatyczny charakter. (…) przy zachowaniu obecnego stanu proces zmniejszania się ilości 

dzieci w przedszkolach będzie tak czy inaczej postępował i dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie 

niektóre z przedszkoli zamknąć, zmniejszyć liczbę oddziałów (…) 

Zatem, zmiany w systemie opłat za przedszkola publiczne oraz rosnące koszty ich funkcjonowania 

(m.in. podwyżki płac nauczycieli, kosztów mediów) przy malejących możliwościach finansowych 

Miasta wymuszają szukanie nowych rozwiązań organizacyjnych. Są one koniecznością 2. 

Wszystkie zawarte na powyższych wykresach dane wskazują na postępujące, pozytywne zmiany, 

związane bezpośrednio z wychowaniem przedszkolnym. Podsumowanie zwiększonej dostępności 

instytucji przedszkolnych zawarte zostało również w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Nowe miejsca w przedszkolach. 

 powiat kaliski      miasto Kalisz 

Liczba miejsc w 2010 roku     1 620                         2962 

Liczba miejsc w 2015 roku      1 774                       3684 

                                                                 
2
 http://www.rc.fm/polityczne/co-z-tymi-przedszkolami.html 
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Zmiana liczby miejsc  
 

154 772 

Zmiana liczby miejsc % 9,5% 26,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Analiza całego powiatu kaliskiego wskazuje, że liczba dostępnych miejsc przedszkolnych w latach 

2010-2015 zwiększyła się o 154, co stanowiło wzrost o 9,5%. W przypadku miasta Kalisz natomiast 

odnotowano wzrost na poziomie 772 nowych miejsc i dwudziesto-sześcio-procentowej zmiany. 

Ze względu na istotność i charakter prowadzonych badań obliczony został również deficyt miejsc 

przedszkolnych. Dane zagregowano w poniższej tabeli.  

Tabela 2. Deficyt liczby miejsc w przedszkolach w 2015 roku. 

 powiat kaliski      miasto Kalisz 

Liczba dzieci w wieku 
3 -6 lat 

3 570 4 064 

Liczba miejsc w 
przedszkolach 

1774 3 684 

L. dzieci/L. miejsc 
 

1,48 0,82 

Miejsca - dzieci -1796 -380 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Powyższe dane wskazują, że w 2015 roku w całym powiecie kaliskim brakowało, aż 1796 miejsc 

przedszkolnych. W samym mieście Kalisz natomiast liczba ta osiągnęła - 380. Zaznaczyć należy 

jednak, że dostępne dane uwzględniają również dzieci w wieku lat 6, które zgodnie ze zmianą 

ustawową mogły już w tym czasie rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  

Dostępne w statystykach publicznych dane pozwalają na wskazanie zmian, jakie będą występować 

w nadchodzących latach, jeśli chodzi o zmianę ilości dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  



 
Realizator projektu: 

  Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi   

ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   

 tel. + 48 61 898 30 68  www.owes.jadwiga.org   

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Wykres 8. Prognoza zmiany liczby dzieci w wieku 3-6 lat w powiecie kaliskim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Prognozy dostępne w Banku Danych Lokalnych dla powiatu kaliskiego wskazują na wzrost liczby 

dzieci w wieku 3-6 lat. W 2020 roku ich liczba ma osiągnąć według prognoz wynik 3 527. 

W świetle tych danych zweryfikować należy również fakt dostępności miejsc w placówkach 

przedszkolnych. 

Tabela 3. Prognozowany brak liczby miejsc w placówkach przedszkolnych. 

 Liczba dzieci Liczba miejsc 
w przedszkolach 

Brakujące miejsca 

2017 3 512 1 200 -2312 

2018 3 494 1 226 -2268 

2019 3 524 1 252 -2272 

2020 3 527 1 304 -2223 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Uwzględniając dane zawarte na wcześniejszym wykresie (dotyczącym zmiany liczby miejsc 

w przedszkolach) przyjąć można uśrednioną wartość rocznej zmiany liczby miejsc, czyli (+) 1,6%, co 
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stanowi blisko +26 miejsc przedszkolnych rocznie więcej. W związku z tym należy podkreślić, że 

dostępność przedszkoli i oferowanych przez nich miejsc dla przedszkolaków w każdym 

z analizowanych powyżej lat będzie miała charakter deficytowy i ujemny (w 2020 roku brakować 

będzie bowiem w całym powiecie 2 223 miejsc dla dzieci). Zaznaczyć jednak należy, że powyższa 

analiza ma charakter czysto hipotetyczny, poglądowy i nie uwzględnia szerszych danych mogących 

mieć wpływ na zmianę liczby dzieci oraz przedszkoli.  Ze względu na charakter dostępnych 

w statystykach publicznych danych z grupy nie wykluczono również dzieci, które w wieku 6 lat mogą 

podejmować kształcenie w szkole podstawowe. 

PRZYCZYNY BRAKU UCZĘSZCZANIA DZIECI DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH  

Wśród powodów, przez które rodzice i opiekunowie nie posyłają swoich dzieci do przedszkoli 

wskazać można elementy takie jak: 

 obawa przed chorobami: każda mama postępuje tak jak chce, ale warto pamiętać, że nie 

tylko o kontakty społeczne tu chodzi, ale także o chorowanie. Moja znajoma wysłała córkę 

dopiero do zerówki, dziewczynka nie jest zbyt towarzyska, przez wszystkie te lata siedziała 

z mamą w domu/ u dziadków, itp. (…) Natomiast zaczęła bardzo mocno chorować, bo nie 

przeszła tego permanentnego chorowania wcześniej.(…) moja córka chrzestna nie chodziła do 

przedszkola, siedziała z babcią na wsi, cała zerówkę przechorowała, bo n ie była uodporniona 

przedszkolną wylęgarnią zarazków. Narobiła sobie zaległości i powtarza zerówkę3. 

 niewystraczająca opieka, skierowana indywidualnie na dziecko: Prawda jest taka, że 

opiekując się dzieckiem w domu, poświęcając mu czas… jesteś w stanie przez zabawę 

i indywidualne podejście przekazać mu więcej wiedzy , niż przedszkolanka mając na głowie 

dzieciaków kilkanaście/dwadzieścia parę4. 

 zbyt niski stopień edukacji w porównaniu do tego, jaki można zapewnić samodzielnie 

w domu. 

 powielanie wzorców wyniesionych z domu, związanych bezpośrednio z brakiem potrzeby 

uczestnictwa w grupie przedszkolnej przez dziecko: Ja nie chodziłam do przedszkola, mój 

                                                                 
3
 http://f.kafeteria.pl/temat/f10/czy-to-krzywda-dla-dziecka-jak-nie-chodzi-do-przedszkola-p_5191288 

4
 ibidem 
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Schemat 1. Spontaniczne skojarzenia ze słowem „przedszkole” 

mąż i jego brat też nie, a co które dziecko pójdzie to w zasadzie nic z tego wiele nie wynosi 

prócz chorób niestety5. 

 brak świadomości potrzeby wynikającej z uczestnictwa dziecka w grupie i nabywanie przez 

nie konkretnych kompetencji społecznych: [Mój syn] jest wyjątkowo towarzyski. 

Niejednokrotnie bardziej niż jego koledzy, którzy do przedszkola chodzą (…) i raz mają się 

ochotę bawić, a innym razem trzaskają drzwiami przed nosem, kiedy przychodzimy 

w odwiedziny6. 

 Niedostępność miejsc blisko miejsca zamieszkania. 

Badanie oczekiwań w stosunku do oferty przedszkola niepublicznego 

w Kaliszu 

Podstawowe skojarzenia rodziców z przedszkolami są bardzo pozytywne. Badani spontanicznie 

wskazywali przede wszystkim na korzyści wynikające z posyłania dziecka do przedszkola (zarówno 

w stosunku do dziecka, jak i ich samych). Wśród zalet najważniejszych z perspektywy rodziców 

wymieniano przede wszystkim samodzielność, rozwój dziecka oraz przygotowanie do pójścia do 

szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5
 ibidem 

6
 http://mamadu.pl/122651,5-powodow-dlaczego-moj-syn-nie-chodzi-do-przedszkola 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych. 
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE, A PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 

Funkcjonowanie instytucji przedszkolnych w Polsce w dużej części oparte jest na finansowaniu ich 

działalności z budżetów samorządów gminnych. Co niewątpliwie należy podkreślić to fakt, że gminy 

nie otrzymują na ten cel żadnej dedykowanej subwencji, ani dotacji z budżetu państwa7. Mimo braku 

obowiązku organizowania i prowadzenia przedszkoli publicznych większość miast i gmin decyduje się 

na tworzenie tego rodzaju placówek – związane jest to również w pewien sposób z powszechnym 

przekonaniem o konieczności ich funkcjonowania.  

Wśród wydatków, jakie każda gmina ponosi na wychowanie przedszkolne wskazać można środki 

przeznaczane na utrzymanie dzieci w placówkach publicznych, jak również dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych. Jak mówi o tym jeden z przedstawicieli Miasta Kalisz: Miasto otrzymuje subwencję 

oświatową, ale trzeba pamiętać, że nie obejmuje ona przedszkoli . Ponadto, subwencja jest 

niewystarczająca. Miasto utrzymuje wszystkie rodzaje szkół - podstawowe, gimnazja, 

ponadgimnazjalne - na które otrzymało subwencję. (…) Każde zwiększanie wydatków odbywa się 

czyimś kosztem, a trudno obecnie wskazać, komu należałoby zmniejszyć [żeby finansować przedszkola 

w większym stopniu]8.  

Obowiązująca od dnia 7 września 1991 roku ustawa o systemie oświaty wskazuje, że każda osoba 

fizyczna lub prawna, która zakłada przedszkole niepubliczne, ma prawo otrzymać na każdego ucznia 

dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 

w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowanie 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy 9. W praktyce znaczy to 

również tyle, że przedszkole niepubliczne obowiązuje szereg zasad i regulacji, które są również 

obowiązkowe w przypadku przedszkola publicznego: Model przekształceń stosowany w Kaliszu (a 

mamy już doświadczenia w tym względzie) zakłada nieodpłatne korzystanie z majątku miejskiego 

i wiąże się z pisemnym zobowiązaniem do m.in. ustalania maksymalnego progu opłat, stosowanie 

miejskiego systemu naboru, itp. Ewentualne próby niestosowania się do zobowiązań wiążących 

niepubliczne przedszkole z miastem, skutkować będzie zmianą podmiotu prowadzącego lub 

                                                                 
7
 http://wartowiedziec.org/attachments/article/15663/finansowanie_przedszkoli_w_polsce.pdf 

8
 http://www.rc.fm/polityczne/co-z-tymi-przedszkolami.html 

9
 http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1 
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powrotem do prowadzenia przedszkola przez samorząd. Warto zwrócić uwagę, że przedszkola 

(obiekty, place zabaw, ogrody) pozostają cały czas w rękach miasta, nie są przekazywane w prywatne 

ręce. Przedszkola niepubliczne pozostają pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium i właścicielskim 

Miasta. Dowolność kształtowania, np. opłat od rodziców, dotyczy placówek prywatnych, których 

właściciele kupili, wybudowali lub najmują pomieszczenia na przedszkole i za własne pieniądze je 

wyposażają. Zmiany przekształceń przedszkoli publicznych na niepubliczne są w opinii przedstawicieli 

Miasta Kalisz bardzo pozytywne: Przedszkole niepubliczne będzie zapewniało wszystkie 

dotychczasowe funkcje. Brak sztywnych godzin realizacj i podstawy programowej umożliwi lepsze 

dostosowanie różnego rodzaju zajęć dodatkowych takich jak rytmika, język obcy, szachy itp. 

Nauczyciele będą pracowali w większym wymiarze niż dotychczas, co zapewni jeszcze lepszą opiekę. 

Karta Nauczyciela przewiduje pracę w przedszkolach 25 godzin tygodniowo, tj. 5  godzin dziennie, 

Kodeks Pracy natomiast dopuszcza możliwość pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin 

dziennie), tak jak w większości innych zawodach. W kaliskich przedszkolach niepublicznych 

tygodniowy czas pracy wynosi natomiast 30 godzin, tj. 6 godzin dziennie.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie zalet i wad, wynikających z prowadzenia przedszkoli 

niepublicznych. 

Tabela 4. Zalety i wady prowadzenia niepublicznego przedszkola.  

Zalety prowadzenia przedszkoli niepublicznych Wady prowadzenia przedszkoli niepublicznych 

• ułatwienie dla samorządu (przekazuje dotację 

i kontroluje jej wykorzystanie); 

 •mniej rygorystyczne przepisy dotyczące 

zakładania i funkcjonowania takich placówek; 

 • oszczędność dla samorządu (75% kosztów) .    

 •oszczędności i ułatwienia związane    

   z nieobowiązywaniem Karty Nauczyciela;  

 •zwiększenie oferty w gminie, wzrost   

    konkurencji, mobilizacja dla przedszkoli  

    publicznych.  

• nieufność społeczności lokalnych; 

•roszczeniowość rodziców, obawa przed 

wyższymi kosztami lub niestabilnością 

przedszkoli; 

• opór nauczycielskich związków zawodowych; 

• brak chętnych podmiotów, zainteresowanych 

prowadzeniem takich placówek. 
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 •podstawa prawna do uzyskania zwrotu   

    kosztów za dzieci z innych gmin. 

Źródło: http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/kazdy_jest_wychowa wca/edukacja%20przedszkolna.pdf 

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym poproszeni zostali o  odpowiedź na 

pytanie dotyczące tego, czy liczba dostępnych na terenie miasta Kalisz placówek przedszkolnych jest 

w ich opinii wystarczająca. Dane zaprezentowane zostały na poniższym wykresie.  

Wykres 9. Dostępność placówek przedszkolnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Dla blisko połowy badanych (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej niewystarczająca) liczba 

dostępnych na terenie miasta Kalisz przedszkoli jest zbyt mała. Na dobrą dostępność placówek 

przedszkolnych wskazało natomiast 27% badanych osób. Podobnie stan ten charakteryzuje jedna 

z uczestniczek wywiadów IDI: W mieście jest zdecydowanie za mało przedszkoli publicznych, co wiąże 

się z walką o miejsca dla najmłodszych co rok. Dobrze rozwijają się niepubliczne i przydałoby się dla 

nich większe wsparcie finansowe. 

Poniżej zaprezentowane zostały dane, dotyczące tego skąd rodzice i opiekunowie czerpią informacje 

w zakresie wyboru konkretnej placówki przedszkolnej dla swojego dziecka.  
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Wykres 10. Źródła pozyskiwania informacji na temat placówek przedszkolnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

W przypadku wyboru placówki przedszkolnej rodzice i opiekunowie najczęściej czerpią informacje 

bezpośrednio od znajomych/rodziny (46%). W ich opinii jest to bowiem najbardziej wiarygodne 

źródło pozyskiwania informacji: Przed wyborem przedszkola pytałam znajomych, których dzieci już są 

w wieku przedszkolnym o to, co oferuje ich placówka. Drugą (pod względem wielkości wskazań) grupę 

stanowi odsetek rodziców wykorzystujących źródła internetowe (44%). Mały odsetek respondentów 

(10%) decyduje się również na bezpośrednie odwiedziny przedszkola.  

W badaniu ilościowym zapytano również rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym o to, 

czy byliby skłonni płacić za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym. Dane prezentuje poniższy 

wykres. 

Wykres 11. Chęć ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Opłaty za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej jest skłonnych ponosić jedynie 16% 

ankietowanych osób (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak).  Niechęć do ponoszenia 

dodatkowych kosztów – wyraziło natomiast 64% badanych.  

Poniżej zestawiono również zakres cen, jaki za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu 

niepublicznym (w mieście Kalisz) wydaje się rodzicom i opiekunom: 

 niski – 250 - 350 zł, 

 wysoki (lecz akceptowalny) – 400 - 500 zł, 

 zbyt wysoki – powyżej 500 zł, 

 zbyt niski (związany z niską jakością) – 100 zł. 

Ankietowani podkreślali jednak w tym aspekcie, że wielkość opłat zależy od wielu czynników, między 

innymi od proponowanych przez placówkę przedszkolną zajęć edukacyjnych. 

Badani poproszeni zostali również o określenie, jak duże są ich oczekiwania w przypadku wyboru 

konkretnego przedszkola i jego oferty. 

Wykres 12. Stopień oczekiwań w przypadku wyboru nowego przedszkola. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Prawie 80% rozmówców określiło wymagania, jakie stawia wobec nowego przedszkola jako raczej, 

bądź bardzo duże: Wiadomo, że to jest bardzo ważne… od tego zależy rozwój mojego dziecka, 

dlatego ja też muszę stawiać temu przedszkolu duże wymagania(IDI).  
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W jednym z kolejnych pytań w badaniu ilościowym zapytano rodziców/opiekunów o ocenę istotności 

poszczególnych zajęć/aktywności, jakie może zapewnić placówka przedszkolna. Zagregowane dane 

zaprezentowane zostały w poniższej tabeli. 
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Tabela 5. Ocena istotności poszczególnych zajęć/aktywności w ofercie placówki przedszkolnej. 

  zdecydowanie 

ważne 

raczej 

ważne 

ani ważne, 

ani 

nieważne 

raczej 

nieważne 

zdecydowanie 

nieważne 

nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

Zajęcia dydaktyczne (obejmujące podstawę programową wychowania 

przedszkolnego – w tym zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, 

plastyczne, eksperymenty w ramach laboratorium) 

84% 14% 2%  0%   0%   0% 

Języki obce 58% 32% 10%  0%   0%  0% 

Zajęcia gimnastyczne 16% 56% 28%  0%    0%  0% 

Zajęcia muzyczne, teatralne 24% 42% 22% 8%  0%  4% 

Zajęcia na basenie 10% 16% 30% 28% 8% 8% 

Zajęcia z religii 8% 6% 36% 42% 8%  0% 

Nauka gry na instrumencie 10% 20% 52% 14%   0% 4% 

Zajęcia warsztatowe (ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych 

dzieci, funkcjonowania w grupie, radzenia sobie z niepowodzeniami) 

84% 14% 2% 0%  0%   0% 

Okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. 

bale, teatrzyki) 

16% 58% 18% 4%  0% 4% 

Wycieczki edukacyjne 10% 60% 4% 10% 0% 16% 
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Opieka logopedy 26% 60% 8% 0%  0% 6% 

Warsztaty dla rodziców 6% 22% 18% 38% 2% 14% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Respondenci biorący udział w badaniu za najważniejsze w ofercie przedszkola uznali: zajęcia 

dydaktyczne (obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego – w tym zajęcia 

rozwijające zdolności matematyczne, plastyczne, eksperymenty w laboratoriach);języki obce oraz 

zajęcia warsztatowe, mające na celu rozwój umiejętności społecznych dzieci, naukę funkcjonowania 

w grupie, radzenia sobie z niepowodzeniami (odpowiedzi te uzyskały odpowiednio 98%, 90%, 98% 

odpowiedzi pozytywnych). W przypadku proponowanej oferty przedszkola dla rodziców ważne są 

także elementy takie, jak stała opieka logopedy, wycieczki edukacyjne, zajęcia gimnastyczne, oraz 

zajęcia muzyczne i teatralne (odpowiednio 86%, 70%, 72%, 66%). Najmniej istotnymi aspektami w 

przypadku oferty przedszkola okazały się w opinii rodziców zajęcia z religii (14% osób określiło ten 

aspekt jako raczej nieważny) oraz warsztaty dla rodziców (tylko 28% określiło ten element jako 

istotny (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej istotne). 

W kolejnym pytaniu badani poproszeni zostali o wybranie z dostępnej powyżej listy tylko trzech 

aktywności/zajęć, których realizacja w ich opinii jest stosunkowo najbardziej ważna.  

Zebrane i zagregowane odpowiedzi pozwalają na wskazanie czterech (z zachowaniem kolejności 

przypisywanych rang i wskazań) elementów: 

 zajęcia dydaktyczne (obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego – 

w tym zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, plastyczne, eksperymenty w ramach 

laboratorium), 

 języki obce, 

 zajęcia warsztatowe (ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych dzieci, 

funkcjonowania w grupie, radzenia sobie z niepowodzeniami), 

 wycieczki edukacyjne. 

Coraz większe wymagania stawiane przez rodziców placówkom przedszkolnym powodują, że 

w swojej ofercie często proponują one różnego rodzaju innowacje (które wypierają tradycyjny 

sposób realizacji zadań). W badaniu ilościowym zapytano rodziców, jak ważne w ich opinii jest 

wprowadzania innowacji pedagogicznych w placówkach przedszkolnych.  
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Wykres 13. Stopień ważności wprowadzanych przez przedszkola innowacji pedagogicznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Zajęcia oparte na innowacjach pedagogicznych nie odgrywają większego znaczenia (w przypadku 

wyboru konkretnej placówki przedszkolnej) dla 26% badanych osób. Jak mówi o tym jedna 

z uczestniczek IDI: Fajnie, jak przedszkole idzie z duchem czasu, ale to chyba nie jest w tym wszystkim 

najważniejsze. W opozycji do tego zdania stoi 36% respondentów, dla których innowacje 

pedagogiczne są zdecydowanie i raczej ważne. Stosunek ambiwalentny (ani ważne, ani nieważne) 

wyraziło 22% badanych. 

Niska świadomość na temat korzyści wynikających z zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny jest 

bezpośrednio związana również z chęcią ponoszenia opłat za te elementy.  

Wykres 14. Chęć ponoszenia opłat za uczestnictwo dziecka w przedszkolu, proponującym zajęcia oparte na 

innowacjach pedagogicznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym, którzy objęci zostali badaniem 

ilościowym nie potrafili jednoznacznie wskazać, czy byliby skłonni płacić za uczestnictwo ich dziecka 

w przedszkolu, działającym w oparciu o innowacyjne metody pedagogiczne. Tylko 8% ankietowanych 

wskazało gotowość do ponoszenia takich kosztów. 

Badani poproszeni zostali również o wskazanie swojego stosunku do nowatorskiego 

i ponadstandardowego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dane w tym zakresie prezentuje poniższy 

wykres.  

Wykres 15. Stopień ważności wprowadzanych przez przedszkola ponadstadardowych zajęć edukacyjnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Blisko 60% badanych nie potrafiło wskazać, jak istotnym elementem w przypadku wyboru placówki 

przedszkolnej są dla nich ponadstandardowe zajęcia edukacyjne. Osoby, które aspekt ten traktują 

jako zbędny i mało istotny stanowią natomiast 26% rozmówców. Jak charakteryzuje to jedna 

z uczestniczek IDI: Wydaje mi się, że dzieci mogą być jeszcze trochę za małe na niektóre zajęcia tego 

typu. Dzieci w wieku 4-5 lat powinny uczyć się trzymać długopis a nie obsługi komputera, na to mają 

jeszcze czas. 

Podobnie, jak w przypadku innowacji pedagogicznych ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, 

czy byliby w stanie płacić większe czesne w przypadku przedszkola, które posiada w swojej ofercie 

ponadstandardowe zajęcia edukacyjne.  
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Wykres 16. Chęć ponoszenia opłat za uczestnictwo dziecka w przedszkolu, proponującym ponadstandardowe 

zajęcia edukacyjne. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podobnie, jak w przypadku innowacji pedagogicznych opiekunowie nie potrafili jednoznacznie 

określić, czy byliby w stanie płacić większą kwotę za pobyt dziecka w takiej placówce przedszkolnej  

(50%). Rodzice, którzy zdecydowanie kosztów takich nie są w stanie, bądź nie chcą ponosić stanowią 

38% ankietowanych. 

Wybór przedszkola przez rodziców i opiekunów często nie wiąże się jedynie z ofertą, jaką dana 

placówka posiada. Istotną rolę odgrywają również takie czynniki, jak lokalizacja, godziny 

funkcjonowania, kadra przedszkolna, dostępna infrastruktura, współpraca placówki z rodzicami 

oraz warunki sanitarne. Istotność poszczególnych elementów zawarta została w poniższej tabeli.  
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Tabela 6. Stopień ważności poszczególnych elementów związanych z funkcjonowaniem przedszkoli 

  zdecydowanie 

ważne 

raczej 

ważne 

ani ważne, ani 

nieważne 

raczej 

nieważne 

zdecydowanie 

nieważne 

nie wiem/ trudno 

powiedzieć 

Dobre zajęcia podstawowe 86% 14%  0%  0%  0%  0% 

Bogate zajęcia dodatkowe 52% 42%  0%  0%  0%  6% 

Lokalizacja 86% 14%  0%   0%  0%  0% 

Odległość przedszkola od miejsca 

zamieszkania 

88% 12%  0%   0%  0%  0% 

Godziny otwarcia 84% 16%  0%  0%  0%  0% 

Formalne wykształcenie kadry 

przedszkola 

22% 42%  0%  0%  0% 36% 

Infrastruktura placówki 24% 56% 8%  0%  0% 12% 

Współpraca placówki z rodzicami 52% 48%  0%  0%  0%  0% 

Warunki sanitarne 94% 6%  0%   0%  0%  0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Sprawne funkcjonowanie placówek przedszkolnych jest dla badanych związane z większością 

wskazanych powyżej elementów – w powyższej tabeli większość aspektów uzyskało pozytywne oceny 

respondentów (suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie ważne).  

Każda placówka przedszkolna działa w oparciu o realizację konkretnej podstawy programowej. Dzięki 

temu każdy rodzic, wybierając instytucję zna szczegółowy program jego działania i wie czego może 

spodziewać się, podczas uczestnictwa dziecka w konkretnych zajęciach. W świetle tych informacji nie 

dziwi więc fakt, że dla wszystkich badanych rodziców dobre zajęcia podstawowe stanowią ważny 

czynnik wyboru. Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe – aż 94% badanych 

wskazało, że ich realizacja jest ważnym elementem.  

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem świadczącym o dostępności placówek przedszkolnych jest ich 

rozlokowanie na terenie powiatu. Nie dziwi więc fakt, że dla wszystkich osób objętych badaniem 

lokalizacja oraz odległość przedszkola od miejsca zamieszkania są bardzo istotne. Jak mówi o tym 

uczestniczka IDI: Bardzo ważna jest dla mnie odległość przedszkola od miejsca zamieszkania, 

w sytuacji kiedy ja nie będę mogła odebrać dziecka z przedszkola może to zrobić, np. babcia 

mieszkająca obok..                                                                                                                                                                                                                                    

Innym ważnym dla rodziców aspektem są godziny funkcjonowania placówek. Przeprowadzona 

analiza pozwala stwierdzić, że długość otwarcia przedszkoli jest dość zróżnicowana. Czas ich otwarcia 

waha się między ośmioma, a trzynastoma godzinami. Najczęściej otwierane są one o 7 rano, 

a zamykane o 16. Warto podkreślić także, że w przypadku ofert przedszkoli niepublicznych często 

istnieje możliwość (przy uiszczeniu dodatkowej opłaty) uczestnictwa dziecka w zajęciach w sobotę. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że elastyczność godzinowa (w przypadku placówki 

przedszkolnej) stanowi dla badanych bardzo ważny czynnik.                                                                                                                                                                                                                              

Jak wskazują dane zawarte w powyższej tabeli formalne wykształcenie kadry przedszkola jest 

elementem, do którego nie potrafiła się ustosunkować największa liczba badanych (36%)..                                                                 

Dla 80% badanych ważna jest także infrastruktura placówki i związane z tym elementy takie jak 

dobre usytuowanie, odpowiedni metraż budynku, plac zabaw, stan budynku, wyposażenie sal 

w zabawki i materiały dydaktyczne.                                                                                                                                              

Warto zwrócić również uwagę na czynnik, jakim jest współpraca placówki z rodzicami. Element ten 

okazał się być bowiem niezwykle ważny dla badanych, a wśród opinii pojawiały się zdecydowane 

głosy o tym, że bardzo ważny jest też kontakt placówki z rodzicami. Panie przedszkolanki powinny 
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informować rodziców o tym co dzieje się z naszym dzieckiem, gdy zostawiamy je w przedszkolu. Jeśli 

zauważy coś niepokojącego powinna od razu zgłosić to rodzicom.   

Ostatni, ale równie ważny element, stanowi dla rodziców aspekt nazwany warunkami sanitarnymi: 

Co do warunków sanitarnych uważam, że rodzice powinni przywiązywać do tego szczególną  uwagę. 

Nie chciałabym, aby moje dziecko większość swojego dnia spędzało w miejscu, gdzie jest brudno (IDI) . 

Badanie konkurencji  

Na potrzeby niniejszej analizy przeprowadzono również za pomocą badania typu Tajemniczy Klient 

analizę stanu faktycznego przedszkoli publicznych i niepub licznych, funkcjonujących na terenie 

miasta Kalisz. Dane na temat: liczby oferowanych miejsc, kosztów i oferowanych zajęć zostały 

przedstawione w poniższych tabelach. 

Tabela 7. Przedszkola publiczne funkcjonujące na terenie miasta Kalisz 

Przedszkola publiczne 

 NAZWA PRZEDSZKOLA  Liczba oferowanych miejsc 

1. Publiczne Przedszkole nr 1, 

ul. Pułaskiego 52 

4 oddziały, max 25 dzieci w 

oddziale, obecnie 98 dzieci 

2. Publiczne Przedszkole nr 18 „Chatka Puchatka”, 

ul. Serbinowska 5a 

5 oddziałów, 122 dzieci  

3. Publiczne Przedszkole nr 21 „Ekoludek”, 

ul. Wykopaliskowa 45 

3 oddziały 

4. Publiczne Przedszkole nr 28 "Bajka", 

ul. Cmentarna 1-3 

4 oddziały, 98 dzieci  

5. Oddział Przedszkolny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo 

Słyszącej i Niesłyszącej, 

ul. Kordeckiego 19 

8 miejsc 

6. Publiczne Przedszkole nr 9, 

ul. Handlowa 4 

87 miejsc 

7. Publiczne Przedszkole Nr 19 z oddziałami integracyjnymi, 

ul. Widok 98a 

100 miejsc 
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8. Publiczne Przedszkole nr 22, 

ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 

2 odziały 

9. Publiczne Przedszkole Nr 30 "Krasnala Hałabały", 

ul. Legionów 29 

5 oddziałów 

10. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. św. Józefa 

Opiekuna, 

ul. Harcerska 1 

5 oddziałów, 148 miejsc 

11. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek, 

ul. Kordeckiego 3a 

78 

12. Publiczne Przedszkole Nr 12, 

ul. Bankowa 5 

3 oddziały  

13. Publiczne Przedszkole Nr 20, 

Chełmska 6 

3 oddziały 

14. Publiczne Przedszkole Nr 27 „Radość”, 

ul. Bronisława Koszutskiego 29 

150 

15. Publiczne Przedszkole Nr 31, 

ul. Św. Michała 1 

2 oddziały 

16. Publiczne Przedszkole Nr 4,  

ul. Kordeckiego 34 

100 miejsc 

17. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1, 

ul. 3 Maja 16 

Brak danych 

18. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 11, 

ul. Pomorska 7 

Brak danych 

19. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 12, 

ul. Długosza 14 

Brak danych 

20.  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 14  

ul. Adama Mickiewicza 11 

Brak danych 

21. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 16 

ul. Fabryczna 13-15 

Brak danych 

22. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Brak danych 
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Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława 

Koszutskiego 

ul. H. Sawickiej 3b 

23. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23 im. 

ul. Eligiusza Kor-Walczaka  

Sulisławicka 108-110 

Brak danych 

24. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 

ul. Robotnicza 5 

Brak danych 

25. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 

ul. Serbinowska 22A 

Brak danych 

26. Publiczne Przedszkole nr 30 

ul. Legionów 29 

5 oddziałów, 124 dzieci 

27. Publiczne przedszkole nr 3 

ul. Warszawska 8 

5 oddziałów, aktualnie 125 

dzieci 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping. 

Tabela 8. Przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Kalisz. 

Przedszkola niepubliczne 

 NAZWA PRZEDSZKOLA  Liczba oferowanych miejsc 

1. Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”, 

ul. Młynarska 20 

130 

2. Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek", 

ul. Park Miejski 1 

100 

3. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat", 

ul. Lubelska 22/26 

27 

4. Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”, 

Al. Wojska Polskiego 30 

31 

5. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka, 

ul. Jarzębinowa 12 

30 

6. Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”, 131 
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ul. Hanki Sawickiej 19a 

7. Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej, 

ul. Ostrowska 62 

175 

8. Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka", 

ul. Krótka 9 

140 

9. Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”, 

ul. Robotnicza 5 

135 

10. Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”, 

ul. Serbinowska 21 

 135 

11. Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, 

ul. Hanki Sawickiej 3a 

133 

12. Niepubliczne Przedszkole KID`S ACADEMY, 

ul. Polna 92-96 

Brak danych 

13. Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”, 

ul. Warszawska 8 

134 

14. Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”, 

ul. Asnyka 6 

81 

15. Niepubliczne Przedszkole Nr 25 „Przyjaźni”, 

ul. Adama Asnyka 6A 

4 oddziały, max. 100 dzieci 

16. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole" 

w Kaliszu 

ul. Wrocławska 51 

45  

17. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" w 

Kaliszu ul. Hanki Sawickiej 34 a 

17  

18. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Rainbow" w 

Kaliszu Filia ul. Jana Długosza 15  

109 

19. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Kaliszu ul. 

Babina 16  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping. 
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Tabela 9. Koszty uczestnictwa w przedszkolu publicznym w mieście Kalisz. 

Przedszkola publiczne 

 NAZWA PRZEDSZKOLA  CENA 

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 Do 5 godzin pobyt bezpłatny, powyżej 1zł za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu + 5zł dzienna stawka 

żywieniowa  

2. Publiczne Przedszkole Nr 18 „Chatka 

Puchatka” 

Brak danych 

3. Publiczne Przedszkole Nr 21 

„Ekoludek” 

Brak danych 

4. Publiczne Przedszkole Nr 28 "Bajka" Do 5 godzin pobyt bezpłatny, powyżej 1zł za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu + 5zł dzienna stawka 

żywieniowa 

5. Oddział Przedszkolny przy Specjalnym 

Ośrodku  

Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla 

Dzieci i Młodzieży  

Słabo Słyszącej i Niesłyszącej 

Brak danych 

6. Publiczne Przedszkole Nr 9 Brak danych 

7. Publiczne Przedszkole Nr 19 z 

oddziałami integracyjnymi 

Brak danych 

8. Publiczne Przedszkole Nr 22 Na opłatę w przedszkolu składa się wyżywienie 

dziecka oraz pobyt za każdą dodatkową godzinę w 

przedszkolu 1 zł.. 

9. Publiczne Przedszkole Nr 30 "Krasnala 

Hałabały" 

Brak danych 

10. Publiczne Przedszkole Sióstr 

Nazaretanek 

 im. św. Józefa Opiekuna 

5 godzin wychowania jest bezpłatne, każda godzina 

poza bezpłatnymi jest za 1 zł + wyżywienie 
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11. Przedszkole Integracyjne Sióstr 

Felicjanek 

Brak danych 

12. Publiczne Przedszkole Nr 12 Brak danych 

13. Publiczne Przedszkole Nr 20 Brak danych 

14. Publiczne Przedszkole Nr 27 „Radość” Na opłatę w przedszkolu składa się wyżywienie 

dziecka oraz pobyt za każdą dodatkową godzinę w 

przedszkolu 1 zł. 

15. Publiczne Przedszkole Nr 31 Brak danych 

16. Publiczne Przedszkole Nr 4, 

Kordeckiego 34 

Bezpłatny 5-godzinny pobyt, każda dodatkowa 

godzina 1 zł 

17. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 

Brak danych 

18. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 11 

Brak danych 

19. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 12 

Brak danych 

20.  Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 14 

Brak danych 

21. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 16 

Brak danych 

22. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 17  

z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. 

Bronisława Koszutskiego 

Brak danych 

23. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

ul.Podstawowej nr 23 

 im. Eligiusza Kor-Walczaka  

Brak danych 

24. Oddział Przedszkolny przy Szkole  

ul. Podstawowej nr 7 

Brak danych 

25. Oddział Przedszkolny przy Szkole   Brak danych 
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ul. Podstawowej nr 8 

26. Publiczne Przedszkole nr 30 

ul. Legionów 29 

5 godzin wychowania jest bezpłatne, każda 

godzina poza bezpłatnymi jest za 1 zł + wyżywienie 

5,50 stawka dzienna 

28. Publiczne przedszkole nr 3, 

ul. Warszawska 8 

5 godzin wychowania jest bezpłatne, każda 

godzina poza bezpłatnymi jest za 1 zł +wyżywienie 

5,50 stawka dzienna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping. 

Tabela 10. Koszty uczestnictwa w przedszkolu niepublicznym w mieście Kalisz. 

Przedszkola niepubliczne 

 NAZWA PRZEDSZKOLA  CENA 

1. Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka” 222zł  

2. Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" 300zł 

3. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat" wpisowe 250zł (bezzwrotne) 

czesne 500zł 

4. Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” 310zł 

5. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka 

Jarzębinowa 12 

300zł 

6. Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” 222zł (12% minimalnego 

wynagrodzenia) + 5zł 

wyżywienie każdego dnia (max. 

332zł) 

7. Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej Brak danych 

8. Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka" 350zł 

9. Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” 222zł plus 5,50zł – stawka 

żywieniowa dzienna 

10. Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” 15,60zł  stawka dzienna 

11. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” Brak danych 

12. Niepubliczne Przedszkole KID`S ACADEMY Miesięczny koszt wynosi 390zł. 



 
Realizator projektu: 

  Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi   

ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   

 tel. + 48 61 898 30 68  www.owes.jadwiga.org   

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Opłata zawiera wyżywienie 

oraz zajęcia dodatkowe. 

Jednorazowa opłata wpisowa 

to kwota 350 zł 

13. Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” Brak danych 

14. Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” 222,00 opłata stała + 5 zł za 

każdy dzień roboczy za pełne 

wyżywienia (śniadanie, obiad, 

podwieczorek)  

15. Niepubliczne Przedszkole Nr 25 „Przyjaźni”, 

ul. Adama Asnyka 6A 

222,00zł  opłata stała, ryczałt za 

10godzinny pobyt dziecka 

16. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole" 

w Kaliszu, 

ul. Wrocławska 51 

Brak danych 

17. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly", 

ul. Hanki Sawickiej 34 a 

 

Brak danych 

18. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Rainbow" Filia 

ul. Jana Długosza 15 

Brak danych 

19. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Kaliszu, 

 ul. Babina 16  

Brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping. 

Tabela 11. Zajęcia realizowane w przedszkolach publicznych w mieście Kalisz. 

Przedszkola publiczne 

 NAZWA PRZEDSZKOLA  ZAJĘCIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PŁATNE 

1. Publiczne Przedszkole nr 1 rytmika, 

zajęcia logopedyczne 

język angielski, 

hip-hop, 

szachy, 

zespół wokalny 
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2. Publiczne Przedszkole nr 18 

„Chatka Puchatka” 

Brak danych Brak danych 

3. Publiczne Przedszkole Nr 

21 „Ekoludek” 

Brak danych Brak danych 

4. Publiczne Przedszkole Nr 

28 "Bajka" 

Brak danych Brak danych 

5. Oddział Przedszkolny przy 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 

Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży 

Słabo Słyszącej i 

Niesłyszącej 

Brak danych Brak danych 

6. Publiczne Przedszkole Nr 9 Zajęcia taneczne 

Język angielski 

Zajęcia rytmiczne 

Gimnastyka kompensacyjno-

korekcyjna 

Logopeda 

Brak danych 

7. Publiczne Przedszkole Nr 

19 z oddziałami 

integracyjnymi 

Język angielski 

Rytmika 

Taniec 

Zabawy z piłką 

Religia 

Gimnastyka korekcyjna dogoterapia 

dla dzieci niepełnosprawnych 

Brak danych 

8. Publiczne Przedszkole Nr 

22 

Rytmika, tańce, zabawy z j.angielskim, 

j. angielski, warsztaty plastyczne, 

zabawy z muzyką, gimnastyka 

korekcyjna, warsztaty teatralne 

Brak danych 
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9. Publiczne Przedszkole Nr 

30 "Krasnala Hałabały" 

Rytmika 

Język angielski  

Tańce  

Szachy 

Koszykówka 

Terapia logopedyczna 

Gimnastyka korekcyjna 

Brak danych 

10. Publiczne Przedszkole 

Sióstr Nazaretanek im. św. 

Józefa Opiekuna 

Język angielski 

Rytmika 

Gimnastyka korekcyjna 

Kółko kulinarne 

Kółko plastyczne 

 

Kółko taneczne 

Szachy 

Kółko twórczo-

teatralne 

Kółko sportowe 

Kółko wokalne 

Zabawa w judo 

11. Przedszkole Integracyjne 

Sióstr Felicjanek 

Brak danych Brak danych 

12. Publiczne Przedszkole Nr 

12 

Brak danych Brak danych 

13. Publiczne Przedszkole Nr 

20 

Zajęcia z komputerem 

Gimnastyka korekcyjna 

Taniec 

Rytmika 

Zajęcia sportowe 

Opieka logopedyczna 

Brak danych 

14. Publiczne Przedszkole Nr 

27 „Radość” 

zajęcia z języka angielskiego, taneczne, 

karate, terapii logopedycznej i religii 

Brak danych 

15. Publiczne Przedszkole Nr 

31 

Brak danych Brak danych 

16. Publiczne Przedszkole Nr 4, 

Kordeckiego 34 

Brak danych Brak danych 
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17. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej Nr 1 

Brak danych Brak danych 

18. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej Nr 11 

Brak danych Brak danych 

19. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej Nr 12 

Brak danych Brak danych 

20.  Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej Nr 14 

Brak danych Brak danych 

21. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej Nr 16 

Brak danych Brak danych 

22. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej Nr 17 z 

Oddziałami Integracyjnymi 

im. dr. Bronisława 

Koszutskiego 

Brak danych Brak danych 

23. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej nr 23 

im. Eligiusza Kor-Walczaka  

Brak danych Brak danych 

24. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej nr 7 

Brak danych Brak danych 

25. Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej nr 8 

Brak danych Brak danych 

26. Publiczne Przedszkole nr 30 

Legionów 29 

Rytmika, 

Szachy, 

Angielski (zależnie od 

zapotrzebowania dzieci oraz zgłoszeń 

rodziców) 

Wszystkie zajęcia 

dodatkowe są 

bezpłatne 

(fundowane są z 

funduszy miasta) 

27. Publiczne przedszkole nr 3 

Warszawska 8 

Brak danych Brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping. 
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Od 11.09.2014 rodzice i opiekunowie prawni, którzy otrzymali Kartę Kalisz Rodzina 3+ będą 

upoważnienie do całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie dzieci z wychowania 

przedszkolnego. 

Tabela 12. . Zajęcia realizowane w przedszkolach niepublicznych w mieście Kalisz 

Przedszkola niepubliczne 

 NAZWA PRZEDSZKOLA  ZAJĘCIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PŁATNE 

1. Niepubliczne Przedszkole 

im. „Misia Uszatka” 

Język angielski 

Zajęcia rytmiczno - muzyczne  

Uroczystości, festyny, konkursy, 

teatr, wystawy ,kino,  

Zajęcia otwarte dla rodziców. 

taniec towarzyski, 

- zajęcia logopedyczne, 

- nauka gry w szachy, 

- gimnastyka korekcyjna 

kulinarne 

2. Przedszkole Niepubliczne 

"Bursztynowy Zamek" 

- comiesięczne spotkanie z 

Filharmonią - poznawanie 

instrumentów muzycznych, 

-comiesięczne spotkania z 

muzykami Państwowej Szkoły 

Muzycznej  

- profesjonalna rytmika, 

 kształcenie słuchu muzycznego i 

zajęcia w chórku, 

- warsztaty technik 

plastycznych,( w tym tworzenie 

scenografii), 

- warsztaty teatralne i spotkania z 

Aktorami, wizyty w teatrze, 

organizacja spektakli dziecięcych 

dzieci w przedszkolu”.  

- wizyty w teatrze, muzeach, 

Wszystkie zajęcia 

dodatkowe są w cenie 

czesnego 
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galeriach sztuki 

 codzienne zajęcia korekcji mowy 

z logopedą, 

pomoc psychologa oraz pedagoga  

język angielski, język niemiecki 

oraz język rosyjski w piosence i 

zabawie 

3. Przedszkole Niepubliczne 

"Kolorowy Świat" 

język angielski 

rytmika 

zajęcia taneczne  

taekwondo 

zajęcia profilaktyczne 

 z logopedą 

muzykoterapia 

biblioterapia 

zajęcia plastyczne 

zajęcia teatralne 

program "Przedszkole i piłka"  

religia 

Wycieczki organizowane 

przez przedszkole  

4. Niepubliczne Przedszkole 

„Calineczka” 

rytmika zajęcia muzyczne, język 

angielski, migające przedszkole, 

zabawy z origami, zabawy z 

elementami logopedii, religia, 

kuchcikowo, zabawy z 

elementami gimnastyki 

korekcyjnej, zajęcia z terapii 

pedagogicznej dla dzieci z 

trudnościami w nauce, 

przedszkolna siłownia – jedyna w 

Kaliszu. 

podstawy baletu lub 

taniec towarzyski, 

szachy,  

Teakwondo - sztuki walki, 

„Opieka weekendowa” 

możliwość skorzystania z 

opieki nauczycielek 

przedszkola w dni wolne , 

kółko fotograficzne. 
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5. Anglojęzyczne Niepubliczne 

Przedszkole Oleńka 

język angielski 

język niemiecki  

nauka tańca 

gimnastyka artystyczna  

zajęcia logopedyczne 

zajęcia komputerowe  

zajęcia z samoobrony/ Judo   

nauka języka migowego 

zajęcia gimnastyczne 

zajęcia plastyczne 

zajęcia kulinarne 

zajęcia małego odkrywcy 

zajęcia ekologiczno – przyrodnicze 

nauka pływania 

nauka jazdy na łyżwach 

nauka gry w  szachy 

6. Niepubliczne Przedszkole 

„Zielone Łąki” 

Rytmika 

Nauka języka angielskiego 

Warsztaty plastyczne ( 5-6-latki ) 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

wadami wymowy prowadzone 

przez wykwalifikowanego 

specjalistę 

Zajęcia z terapii pedagogicznej 

Religia            

Kuchcikowo - zajęcia kulinarne                                                            

Magiczne Origami  

Zabawy muzyczne                                                                                                                                             

Warsztaty plastyczne 

Nauka tańca  

Nauka gry na 

instrumencie 

klawiszowym, 

Nauka gry w szachy 

Gimnastyka korekcyjna 

Karate - nauka sztuk walki 

Przygotowywanie przyjęć 

7. Niepubliczne Przedszkole 

im. Marii Konopnickiej 

nauka języka angielskiego,   

zajęcia rytmiczno-

umuzykalniające, 

zajęcia z ratownictwa 

nauka tańca 

towarzyskiego,  

język angielski  

nauka gry w szachy  
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medycznego „Mały ratownik”, 

zajęcia umuzykalniające,  

gimnastyka artystyczna, 

interaktywne gry i zabawy 

edukacyjne przy tablicy 

multimedialnej, 

nauka gry na instrumentach 

drewnianych, perkusyjnych, 

keyboardzie, 

religia  

zajęcia logopedyczne 

warsztaty: florystyczne, 

plastyczne, dramowe, techniczne, 

- autokarowe wycieczki poza 

miasto 

- cykliczne lekcje edukacyjne z 

Filharmonią Kaliską na terenie 

przedszkola  

-przedstawienia teatralne 

gimnastyka korekcyjna  

 

8. Przedszkole Niepubliczne 

"Szczęśliwa Trzynastka" 

Brak danych Brak danych 

9. Niepubliczne Przedszkole 

„Pluszowy Miś” 

nauka języka hiszpańskiego,  

nauka języka angielskiego,  

zajęcia umuzykalniające,  

kółko plastyczne, 

kółko komputerowe,  

kółko zabaw badawczych,  

kółko taneczne,  

kółko matematyczne,  

kółko "Młodego 

gimnastyka korekcyjna i 

zajęcia sportowe z piłką 
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Europejczyka",  kółko muzyczne w 

formie zespołu  

10. Niepubliczne Przedszkole 

„Jacka i Agatki” 

,,Zajęcia matematyczne w 

przedszkolu" 

 Papieroplastyka-konstrukcje z 

papieru" 

,,Aerobikowe zabawy przy 

muzyce" 

 program zajęć z j. angielskiego 

dla przedszkolaków"  

 „Kącik kulinarny Jacka i Agatki":  

program profilaktyki w zakresie 

gimnastyki korekcyjno- komp. dla 

dzieci w wieku przedszkolnym 

Zabawy logopedyczne  

Brak danych 

11. Niepubliczne Przedszkole 

„Bajka” 

Terapia pedagogiczna 

Śpiewanki 

Zajęcia rytmiczno-

umuzykalniające 

Kółko teatralne 

Kółko plastyczne 

Gimnastyka na wesoło, aerobik 

Zajęcia z logopedii 

Arteterapia 

Nauka gry w szachy 

Zajęcia taneczne 

Zajęcia dla piłkarskich 

"małych mistrzów" 

Gimnastyka korekcyjna 

Zajęcia ruchowe z 

elementami karate 

kyokushin 

12. Niepubliczne Przedszkole 

KID`S ACADEMY 

- Codzienne zajęcia i zabawy z 

lektorem języka angielskiego 

- Rytmika, taniec, basen 

- Taekwondo 

- Zajęcia gimnastyki artystycznej 

- Zabawy rytmiczne w języku 

Wszystkie zajęcia 

dodatkowe są w cenie 

czesnego. 
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angielskim 

-Aerobik, gimnastyka korekcyjna 

- Religia, szachy, kółko ekologiczne  

- Warsztaty plastyczne 

- Zabawy dramowe 

- Opieka pedagoga 

- Spotkania ze sztuką 

(filharmonia, teatr, kino) 

- Zajęcia otwarte 

13. Niepubliczne Przedszkole 

„Niezapominajka” 

nauka języka angielskiego 

rytmika i zajęcia 

umuzykalniające  

lekcje tańca dla 5 - 6latków  

zajęcia z gimnastyki 

korekcyjnej  

nauka obsługi programów 

Word, Power Point 

Brak danych 

14. Niepubliczne Przedszkole 

„Pluszaki” 

- język angielski,  

- zajęcia logorytmiczne, 

- gimnastyka ogólnorozwojowa z 

elementami korekcyjnymi, 

- konsultacje logopedyczne, 

- konsultacje psychologiczne 

Klub szachowy 

Klub taneczny 

Klub sportowy 

15. Niepubliczne Przedszkole 

Nr 25 „Przyjaźni” 

Adama Asnyka 6A 

Język angielski 

Zajecia logarytmiczne  

Gimnastyka ogólnorozwojową z 

elementami korekcyjnymi 

Logopedia, konsultacje 

psychologiczne 

Klub szachowy 

Klub taneczny 

Klub sportowy 
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Zajęcia adaptacyjne dla 

nowoprzyjętych  dzieci 

Dyżur lekarza pediatry (raz w 

tygodniu) 

 Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny "Radosne 

Przedszkole" w Kaliszu 

ul. Wrocławska 51 

Brak danych Brak danych 

 Anglojęzyczne Niepubliczne 

Przedszkole "Butterfly" w 

Kaliszu ul. Hanki Sawickiej 

34 a 

 

Brak danych Brak danych 

 Anglojęzyczne Niepubliczne 

Przedszkole "Rainbow" w 

Kaliszu Filia ul. Jana 

Długosza 15  

Brak danych Brak danych 

 Niepubliczne Przedszkole 

„Bajkowy Świat” w Kaliszu 

ul. Babina 16  

Brak danych Brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping. 

Model biznesowy – dofinansowanie działalności przedszkola 

niepublicznego ze środków publicznych 

W poniższym rozdziale przedstawiono zebrane na podstawie analizy desk research wnioski 

w zakresie możliwych form finansowania działalności przedszkoli niepublicznych w mieście Kalisz.  

1.Dotacja, mająca na celu dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego. Udziela się jej na 

wniosek podmiotu prowadzącego, złożony w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu nie 

później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Podmiot prowadzący przedszkole, przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
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w terminie do 10 dnia każdego miesiąca roku rozliczeniowego informację miesięczną o faktycznej 

liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji 

przypadająca na dany miesiąc oraz informację o miejscu zamieszkania dzieci (gminie).  

Dane zawarte w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów oraz frekwencji, organ 

prowadzący rejestruje w systemie elektronicznym służącym do naliczania dotacji, wskazanym przez 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Kalisz. 

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% 

ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Miasto Kalisz,  w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia. 

Niepubliczne przedszkole, które zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w czasie ustalonym przez Miasto Kalisz dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto, w którym 

jednocześnie stosowane są zasady odpłatności za przedszkole, jakie obowiązują w przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Kalisz i które to zasady określone zostały w statucie przedszkola, 

otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, 

ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na 

jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

wyżywienia. 

 

Miasto Kalisz dofinansowuje kilkanaście niepublicznych przedszkoli znajdujących się na jego terenie 

w kwotach od 34 089,93 zł do 541 110 zł. Najmniejsze dofinansowanie otrzymało Niepubliczne 

Przedszkole „Bajkowy Świat”, a najwyższe Niepubliczne Przedszkole "Zielone Łąki". Uzależnione jest 

to m.in. od liczby dzieci, w "Bajkowym Świecie" jest średnio 11 uczniów, a w "Zielonych Łąkach" 167 

uczniów. Nowe przedszkole niepubliczne może liczyć na dofinansowanie w kwocie 511,48 zł na jedno 

dziecko. 

 

2.Prezydent miasta Kalisz, ze środków Funduszy Pracy, może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi 

Centrum Integracji Społecznej lub absolwentowi Klubu Integracji Społecznej dofinansowanie do 

podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 
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i doradztwa związane z podjęciem działalności. Maksymalna wysokość dofinansowania do podjęc ia 

działalności gospodarczej w 2016 roku wynosi 18 tys.zł. Realizacja programu uzależniona jest od 

aktualnie posiadanych przez PUP w Kaliszu Srodków finansowych Funduszu Pracy.  

3. Dodatkowo środki z UE przyznawane są na podstawie prowadzonych w danej chwili projektów. 

Podsumowanie 

W światle danych zawartych w całym raporcie warto zaznaczyć, że liczba dzieci w placówkach 

przedszkolnych na terenie powiatu kaliskiego i miasta Kalisz z roku na rok wzrasta. W 2014 roku ich 

liczba (w powiecie kaliskim), wynosiła 2 363, co stanowiło 72,9%wszystkich dzieci w tym wieku. 

W przypadku miasta Kalisz natomiast liczba ta (w 2014 roku) wyniosła 2463 i stanowiła najwyższy na 

przestrzeni lat wskaźnik dzieci objętych skolaryzacją przedszkolną – 95,7%. 

O zwiększającej się dostępności placówek przedszkolnych świadczy również zwiększająca się na 

przestrzeni ostatnich lat rosnąca liczba dostępnych miejsc w placówkach przedszkolnych, która 

w przypadku miasta Kalisz osiągnęła 3 684 w 2015 roku. 

Przeprowadzone analizy dostarczają jednak wniosków na temat braku, wystarczającej liczby 

przedszkoli na terenie całego powiatu kaliskiego. Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba miejsc 

w przedszkolach w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku 3-5lat w powiecie  osiągnęła wskaźnik 1,48 

dziecka na 1 dostępne miejsce. 

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że dla blisko połowy badanych (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie i raczej niewystarczająca) liczba dostępnych na terenie miasta Kalisz przedszkoli jest 

zbyt mała. Na dobrą dostępność placówek przedszkolnych wskazało natomiast 27% badanych osób.  

Wymagania rodziców, jakie stawiają oni wobec nowego przedszkola są zdecydowanie duże. 

Respondenci za najważniejsze w ofercie przedszkola uznają: zajęcia dydaktyczne (obejmujące 

podstawę programową wychowania przedszkolnego – w tym zajęcia rozwijające zdolności 

matematyczne, plastyczne, eksperymenty w laboratoriach); języki obce oraz zajęcia warsztatowe, 

mające na celu rozwój umiejętności społecznych dzieci, naukę funkcjonowania w grupie, radzenia 

sobie z niepowodzeniami.  
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Wybór przedszkola przez rodziców i opiekunów często nie wiąże się jedynie z ofertą, jaką dana 

placówka posiada. Istotną rolę odgrywają również takie czynniki, jak lokalizacja, godziny 

funkcjonowania, kadra przedszkolna , dostępna infrastruktura, współpraca placówki z rodzicami 

oraz warunki sanitarne.  

Załączniki 

Dyspozycje do wywiadu kwestionariuszowego z rodzicami  
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Lp. Pytanie Odpowiedzi 

 

1. Proszę napisać pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą 
Pani/Panu na myśl w przypadku słowa: „przedszkole”? 
 

Pytanie otwarte 

2. Czy w Pani/Pana opinii liczba funkcjonujących na terenie 
miasta przedszkoli jest…? 
 

1 - zdecydowanie wystarczająca -> 
pyt. 5               
2 - raczej wystarczająca -> pyt. 5                                               
3 - ani wystarczająca, ani nie 
niewystarczająca -> pyt. 4                                                         
4 - raczej niewystarczająca -> pyt. 3                                         
5 - zdecydowanie niewystarczająca 
-> pyt. 3                                                 
6 - nie wiem/trudno powiedzieć. 
 

3. Dlaczego uważa Pani/Pan, że liczba działających na terenie 
miasta przedszkoli jest niewystarczająca?  
 

Pytanie otwarte 

4. Czy uważa Pani/Pan, że można podjąć jakieś działania mające 
na celu zwiększenie dostępności przedszkoli?  
 

Pytanie otwarte 

5. Proszę wskazać skąd czerpie/bądź będzie czerpać Pan/Pani 
informacje w zakresie wyboru najlepszego przedszkola? 
 

1 - telewizja regionalna, 
2 – Internet,  
3 - odwiedzam przedszkola, 
4 - od znajomych/rodziny, 
5 - ogłoszenia na mieście/bilbordy, 
6 - inne (jakie?)…………………. 
 

 
6. Czy był(a)by Pan/Pani skłonna płacić za pobyt dziecka 

w przedszkolu niepublicznym? 
 

1 - zdecydowanie tak, 
2 - raczej tak, 
3 - ani tak, ani nie, 
4 - raczej nie, 
5 - zdecydowanie nie, 
6 - nie wiem/trudno powiedzieć. 
 

7. 
 

Jaka kwota za miesięczny pobyt dziecka (w przedszkolu niepublicznym) wydaje się Pani:   
 

najbardziej optymalna i akceptowalna? …………………….  Proszę wpisać kwotę 

niska ? …………………….  Proszę wpisać kwotę 

zbyt niska (i może oznaczać niską jakość)? …………………….  Proszę wpisać kwotę 

wysoka (lecz akceptowalna)? …………………….  Proszę wpisać kwotę 

zbyt wysoka (i nieakceptowalna)? …………………….  Proszę wpisać kwotę 
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8. Czy są jakieś elementy w ofercie przedszkola, które mogłyby 
spowodować, że był(a)by Pan/Pani skłonna(y) płacić więcej? 
Jakie?  
 

Pytanie otwarte 

 

9. Proszę określić na skali od 1 do 5, jak duże są Pani/Pana 
oczekiwania w przypadku wyboru przedszkola 
i prezentowanej przez niego oferty? 
 

1 – bardzo małe, 
2 – raczej małe, 
3 – ani małe, ani duże, 
4 – raczej duże, 
5 – bardzo duże, 
6 – nie wiem/trudno powiedzieć. 
 

10.  Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź. Pytanie otwarte 
 

11. Jaką ofertę edukacyjną powinno posiadać przedszkole na 
wybór, którego się Pani/Pan zdecyduje/zdecydował(a)?  
 

Pytanie otwarte 

12.  Poniżej znajduje się lista zajęć/aktywności, jakie może 
zapewnić placówka przedszkolna. 
Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 - oznacza w ogóle 
nieważne, a 5 - bardzo ważne), jak istotne są/byłyby dla 
Pani/Pana poszczególne elementy. 
 

 Zajęcia dydaktyczne (obejmujące podstawę 
programową wychowania przedszkolnego – w tym 
zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, 
plastyczne, eksperymenty w ramach laboratorium), 

 Języki obce, 

 Zajęcia gimnastyczne,  

 Zajęcia muzyczne, teatralne, 
 Zajęcia na basenie, 

 Zajęcia z religii, 

 Nauka gry na instrumencie, 

 Zajęcia warsztatowe (ukierunkowane na rozwój 
umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowania 
w grupie, radzenia sobie z niepowodzeniami), 

 Okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się 
w przedszkolu (np. bale, teatrzyki), 

 Wycieczki edukacyjne, 
 Opieka logopedy, 

 Warsztaty dla rodziców, 

 Inne (jakie?)………………………………………………………. 
 

1 - w ogóle nieważne, 
2 - raczej nieważne, 
3 - ani ważne, ani nieważne, 
4 - raczej ważne, 
5 - bardzo ważne, 
6 - nie wiem/trudno powiedzieć 

13. Proszę wybrać maksymalnie 3 zajęcia/aktywności (o których 
mówiliśmy w poprzednim pytaniu) i wskazać, które są 

Ranga (1 – najważniejsze itd.) 
 



 
Realizator projektu: 

  Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi   

ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   

 tel. + 48 61 898 30 68  www.owes.jadwiga.org   

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Pani/Pana zdaniem najistotniejsze w przypadku działalności 
przedszkola. 
 

 Zajęcia dydaktyczne (obejmujące podstawę 
programową wychowania przedszkolnego – w tym 
zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, 
plastyczne, eksperymenty w ramach laboratorium), 

 Języki obce, 
 Zajęcia gimnastyczne, 

 Zajęcia muzyczne, teatralne, 

 Zajęcia na basenie, 
 Zajęcia z religii, 

 Nauka gry na instrumencie, 

 Zajęcia warsztatowe (ukierunkowane na rozwój 
umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowania 
w grupie, radzenia sobie z niepowodzeniami), 

 Okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się 
w przedszkolu (np. bale, teatrzyki), 

 Wycieczki edukacyjne, 

 Opieka logopedy, 
 Warsztaty dla rodziców, 

 Inne (jakie?)……………………….. 
 

14. Proszę krótko uzasadnić dlaczego właśnie te, które wskazał(a) 
Pan/Pani powyżej są w Pani/Pana opinii najważniejsze? 
 

 

15. Proszę wskazać jak ważne w przypadku wyboru przedszkola 
są wprowadzane przez nie innowacje pedagogiczne, np. 
metoda globalnego czytania ? 

1 - zdecydowanie ważne,  
2 - raczej ważne, 
3 - ani ważne, ani nieważne, 
4 - raczej nieważne, 
5 - zdecydowanie nieważne, 
6 - nie wiem/ trudno powiedzieć. 

 

16. Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź. 
 

Pytanie otwarte 

17. Czy był(a)by Pani/Pan skłonna(y) płacić więcej za pobyt 
dziecka w przedszkolu, który posiada w swojej ofercie zajęcia 
oparte na innowacjach pedagogicznych?  
 

1 - zdecydowanie tak ->pyt. 18 
2 - raczej tak -> pyt.18 
3 - ani tak, ani nie -> pyt.19 
4 - raczej nie-> pyt.19 
5 - zdecydowanie nie -> pyt.19 
6 - nie wiem/trudno powiedzieć-> 
pyt.19 
 

18 Jaka byłaby to kwota? 
 

………………………………….. 
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19. Proszę wskazać jak ważne w przypadku wyboru przedszkola 
są wprowadzane przez nie ponadstandardowe zajęcia 
edukacyjne, np. nauka programowania dla najmłodszych?  
 

1 - zdecydowanie ważne,  
2 - raczej ważne, 
3 - ani ważne, ani nieważne, 
4 - raczej nieważne, 
5 - zdecydowanie nieważne, 
6 - nie wiem/ trudno powiedzieć. 
 

20. Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź. 
 

Pytanie otwarte 

21. Czy był(a)by Pani/Pan skłonna(y) płacić więcej za pobyt 
dziecka w przedszkolu, który posiada w swojej ofercie 
ponadstandardowe zajęcia edukacyjne?  
 

1 - zdecydowanie tak ->pyt. 22 
2 - raczej tak -> pyt. 22 
3 - ani tak, ani nie -> pyt. 23 
4 - raczej nie-> pyt. 23 
5 - zdecydowanie nie -> pyt. 23 
6 - nie wiem/trudno powiedzieć-> 
pyt. 23 
 
 

22. Jaka byłaby to kwota? 
 

………………………………………….. 

23. Proszę określić, jak ważne w przypadku placówki 
przedszkolnej są dla Pani/Pana takie elementy, jak: 

 Dobre zajęcia podstawowe, 
 Bogate zajęcia dodatkowe, 

 Lokalizacja, 

 Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania, 

 Godziny otwarcia, 
 Formalne wykształcenie kadry przedszkola, 

 Infrastruktura placówki, 

 Współpraca placówki z rodzicami, 
 Warunki sanitarne. 

 

1 - zdecydowanie ważne,  
2 - raczej ważne, 
3 - ani ważne, ani nieważne, 
4 - raczej nieważne, 
5 - zdecydowanie nieważne, 
6 - nie wiem/ trudno powiedzieć. 
 

24. Czy był(a)by P. skłonna(y) do wyboru przedszkola 
o charakterze integracyjnym (pobyt dzieci pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych w jednej klasie)?  
 

1 - zdecydowanie tak, 
2 - raczej tak, 
3 - ani tak, ani nie, 
4 - raczej nie, 
5 - zdecydowanie nie, 
6 - nie wiem/trudno powiedzieć. 
 

25. Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź.  
 

 

26. Jakie dostrzega Pan/Pani pozytywne elementy wynikające 
z uczęszczania dzieci do takich placówek? 
 

Pytanie otwarte 

27. Jakie dostrzega Pan/Pani bariery wynikające z uczęszczania Pytanie otwarte 
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Dyspozycje do Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) 

z rodzicami 

1. Proszę powiedzieć, jakie pierwsze skojarzenia przychodzą Pani/Panu na myśl, jeśli chodzi 

o instytucję przedszkola? 

2. Czy posiada Pani/Pan  wiedzę na temat stanu dostępności przedszkoli (publicznych, 

niepublicznych) w mieście Kalisz? Czy w Pani/Pana opinii ich liczba jest wystarczająca? Dlaczego 

tak/nie? Jeśli nie: jakie działania można podjąć, aby zmienić ten stan rzeczy? 

3. Czy dostrzega Pani/Pan różnice pomiędzy przedszkolami publicznymi i niepublicznymi  (opieka, 

oferta)? Jakie? Jak Pani/Pan myśli z czego mogą wynikać te różnice?  

4. Jaka kwota za miesięczny pobyt dziecka (w przedszkolu niepublicznym) wydaje się Pani 

najbardziej optymalna i akceptowalna? Od czego zależy w Pani/Pana przypadku wysokość kwoty, 

jaką mogłaby/mógłby Pani/Pan ponieść?  Czy są jakieś elementy, dzięki którym byłaby/byłby 

Pani/Pan skłonna(y) płacić większą kwotę? 

5. Proszę wskazać jaka kwota w Pani/Pana opinii (za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym) 

wydaje się: 

- niska ? 

- wysoka (lecz akceptowalna)? 

dzieci do takich placówek? 
 

28. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wskazać elementy, które 
zachęciłyby Pana/Panią do wyboru przedszkola o charakterze 
integracyjnym? 
 

Pytanie otwarte 

METRYCZKA 

M1 Płeć 1 – kobieta, 
2 – mężczyzna. 

M2 Wiek ……………… 
 

M3 Miejsce zamieszkania ……………… 
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- zbyt wysoka (i nieakceptowalna)? 

- zbyt niska (i może oznaczać niską jakość)? 

6. Proszę krótko scharakteryzować elementy, którymi kieruje (bądź będzie kierować) się Pani/Pan 

przy wyborze „idealnego” przedszkola? Skąd czerpie, bądź będzie czerpać Pani/Pan wiedzę na temat 

wyboru możliwych placówek przedszkolnych? 

7. Jaką ofertę edukacyjną powinno posiadać takie przedszkole?  

8. Jakiego typu zajęcia/aktywności powinno zapewnić przedszkole (np. zajęcia ogólnorozwojowe, 

sportowe, muzyczne, językowe…)? Dlaczego właśnie te? Jakie zajęcia wydają się Pani/Panu 

najbardziej ważne, a jakie stosunkowo mniej? 

9. Jak ważne w przypadku wyboru placówki przedszkolnej jest dla Pani/Pana aspekt związany 

z prowadzeniem przez nie innowacji pedagogicznych, np. metoda globalnego czytania oraz 

ponadstandardowych zajęć edukacyjnych (np. nauka programowania dla najmłodszych)? Dlaczego? 

Czy był(a)by Pani/Pan skłonna(y) płacić więcej za pobyt dziecka w przedszkolu, który posiada takie 

zajęcia? Jeśli tak: jaka byłaby to kwota? Jeśli nie: dlaczego? 

10. Proszę krótko scharakteryzować jakie są Pani/Pana inne oczekiwania w stosunku do przedszkola, 

do którego uczęszcza, bądź będzie uczęszczać Pani/Pana dziecko?                                                                        

Jak ważne w tym przypadku są takie aspekty, jak:  

 dobre zajęcia podstawowe? 

 bogate zajęcia dodatkowe? 

 lokalizacja? 

 odległość przedszkola od miejsca zamieszkania/pracy? 

 godziny otwarcia? 

 formalne wykształcenie kadry przedszkola? 

 infrastruktura placówki?  

 współpraca placówki z rodzicami? 

 warunki sanitarne? 

11. Proszę wskazać, które ze wskazanych  elementów są dla P. najważniejsze?  Dlaczego właśnie te?  
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12. Czy był(a)by Pani/Pan skłonna(y) do wyboru przedszkola o charakterze integracyjnym (pobyt 

dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w jednej klasie)? Dlaczego tak/ nie? Jakie dostrzega 

Pani/Pan przeszkoda/ograniczenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie takiego przedszkola? Jakie 

dostrzega Pani/Pan pozytywne elementy wynikające z uczęszczania dzieci do takich placówek? Czy 

w Pani/Pana opinii można podjąć jakieś działania, które zachęciłby rodziców do wyboru placówek 

przedszkolnych o charakterze integracyjnym? 


