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Skriv ut

Bromma, Föräldrar Förskola

Tyck till om ditt barns förskola
Du besvarar följande påståenden om ditt barns förskola genom att kryssa i en av de sex rutorna efter
påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.
Polskojęzyczna wersja ankiety jest dostępna online. Aby wypełnić ankietę w języku polskim, prosimy
odwiedzić stronę http://www.tyckomskolan.se i wprowadzić cyfry wydrukowane w polu
Användarnamn („Nazwa użytkownika”) i Lösenord („Hasło”) znajdujący się w górnej części
szwedzkiego formularza lub przy pomocy swojego telefonu zeskanować kod QR umieszczony na
formularzu.

Powiedz nam, co sądzisz o przedszkolu swojego dziecka
Odnieś się do poniższych stwierdzeń, mając na uwadze przedszkole swojego dziecka. Przy
poszczególnych stwierdzeniach zaznaczaj po jednym z sześciu pól wyboru: odpowiednio od 1
(„Stanowczo się nie zgadzam”) do 5 („Całkowicie się zgadzam”), albo „Nie wiem”, jeżeli Twoja wiedza
nie pozwala Ci krytycznie odnieść się do danego stwierdzenia.

Svenska

Polska/Polski

Instämmer inte alls

Całkowicie się nie zgadzam

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Zgadzam się w zupełności

Vet ej

Nie wiem

SAMMANFATTANDE OMDÖME

OCENA PODSUMOWUJĄCA

Jag är som helhet nöjd med mitt
barns förskola.

Odnoszę wrażenie, że przedszkole zapewnia mojemu dziecku
bezpieczeństwo.

Jag upplever att förskolan i sin
helhet är trygg och säker för mitt
barn.

Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony(-a) z przedszkola, do
którego uczęszcza moje dziecko.

Jag kan rekommendera mitt barns
Mogę polecić przedszkole, do którego uczęszcza moje dziecko.
förskola.
Instämmer inte alls

Całkowicie się nie zgadzam

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Zgadzam się w zupełności

Vet ej

Nie wiem
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UTVECKLING OCH LÄRANDE
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ROZWÓJ I NAUKA

Jag upplever att den pedagogiska
miljön (material och dess
Odnoszę wrażenie, że warunki edukacyjne (materiały i ich
tillgänglighet) på mitt barns
dostępność) w przedszkolu, do którego uczęszcza moje dziecko,
förskola uppmuntrar till lek,
zachęcają do zabawy, rozwoju i nauki.
utveckling och lärande.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
språk (utveckla sitt ordförråd, sin
förmåga att berätta, ställa frågor,
uttrycka tankar, att lyssna och
utveckla sitt skriftspråk).

Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju
językowego (rozwoju słownictwa i umiejętności relacjonowania
zdarzeń, zadawania pytań, wyrażania myśli i pomysłów,
słuchania i rozwoju języka pisanego).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
matematiska tänkande (mängd,
antal, ordning, mätning, tid).

Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju
myślenia matematycznego (liczby, ilości, porządek, jednostki
miary, czas).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju
förståelse för naturvetenskapliga
zrozumienia zjawisk przyrodniczych (powiązania w przyrodzie
fenomen (sambanden i naturen
między ludźmi, roślinami i zwierzętami).
mellan människor, växter och djur).
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
förmåga att skapa och uttrycka sig
i olika former (lek, bild, rörelse,
sång och musik, dans och drama).

Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do rozwoju
umiejętności twórczych i różnorodnego wyrażania siebie
(poprzez zabawę, sztukę, ruch, śpiew i muzykę, taniec i zajęcia
teatralne).

Jag upplever att förskolan ger mitt
barn möjlighet att ta del av och
möta olika sorters kulturutbud
(genom att förskolan tar emot eller
besöker teater, musik, dans,
samarbetar med bibliotek, besöker
museer och liknande).

Mam poczucie, że przedszkole stwarza mojemu dziecku szanse
czynnego uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach
kulturalnych z udziałem profesjonalistów z branży kultury (np.
w placówce organizuje się występy teatralne, muzyczne lub
taneczne albo wyjścia do teatrów, na koncerty i spektakle
taneczne, placówka współpracuje z bibliotekami albo zabiera
dzieci do muzeów).

Jag upplever att mitt barn
använder digitala
verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.

Uważam, że moje dziecko używa elektronicznych
urządzeń/pomocy naukowych w swojej nauce.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Czy masz jeszcze jakiś punkt widzenia związany z tymi
pytaniami, którym chciał(a)byś się podzielić?

Instämmer inte alls

Całkowicie się nie zgadzam

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Zgadzam się w zupełności

Vet ej

Nie wiem

NORMER OCH VÄRDEN

NORMY I WARTOŚCI

Jag upplever att mitt barn känner
sig tryggt på förskolan.

Odnoszę wrażenie, że moje dziecko czuje się w przedszkolu
bezpiecznie.

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sina

Moje dziecko jest zachęcane do rozwijania umiejętności
społecznych (rozwijania swojej empatii, własnej inicjatywy,
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sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga,
ansvarskänsla, tolerans och
omtanke inför andra).
Jag upplever att personalen på
förskolan bemöter mitt barn på ett
respektfullt sätt.

Origo Group AB

odpowiedzialności, tolerancji i troski o innych).

Odnoszę wrażenie, że personel przedszkola traktuje moje
dziecko z szacunkiem.

Jag upplever att barnen på
förskolan ges lika möjligheter att
Odnoszę wrażenie, że dzieciom w przedszkolu oferuje się równe
utvecklas oberoende av kön, etnisk możliwości rozwoju niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego,
tillhörighet, religion eller
religii lub niepełnosprawności.
funktionsnedsättning.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Czy masz jeszcze jakiś punkt widzenia związany z tymi
pytaniami, którym chciał(a)byś się podzielić?

Ja

tak

Nej

nie

Vet ej/Vill ej svara

wolę nie odpowiadać

Upplever du att ditt barn har
diskriminerats av förskolans
personal?

Czy odczuwasz, że Twoje dziecko było dyskryminowane przez
personel przedszkola? Za dyskryminację uważa się, jeśli na
traktowanie Twojego dziecka przez personel przedszkola
niekorzystnie wpłynęła w jakikolwiek sposób któraś z siedmiu
podstaw dyskryminacji: płeć, tożsamość seksualna,
przynależność etniczna, religia lub inne przekonania,
niepełnosprawność, orientacja seksualna lub wiek.

Kön

Płeć

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Tożsamość seksualna

Etnisk tillhörighet

Przynależność etniczna

Religion eller trosuppfattning

Religia lub inne przekonania

Funktionsnedsättning

Niepełnosprawność

Sexuell läggning

Orientacja seksualna

Ålder

Wiek

Vill ej uppge/Vet ej

Nie chcę podawać/Nie wiem

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var orsaken Która z poniższych siedmiu podstaw dyskryminacji była
till att du upplevde att ditt barn har powodem, z którego odczułeś(-aś), że Twoje dziecko było
diskriminerats av förskolans
dyskryminowane przez personel przedszkola?
personal?
Ja

tak

Nej

nie

Vet ej/Vill ej svara

wolę nie odpowiadać

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

Czy omówili Państwo tę sytuację z personelem?

Instämmer inte alls

Całkowicie się nie zgadzam

2

2

3

3

4

4
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Instämmer helt

Zgadzam się w zupełności

Vet ej

Nie wiem

SAMVERKAN MED HEMMET

KOORDYNACJA Z DOMEM

Mitt barns utveckling och lärande
dokumenteras och synliggörs.

Rozwój i nauka mojego dziecka są kontrolowane i nagradzane.

Jag har möjlighet till delaktighet
och inflytande i verksamheten
(genom utvecklingssamtal,
föräldramöten och andra forum).

Mam możliwość uczestniczenia w działaniach przedszkola i
wywierania na nie wpływ (na przykład poprzez sesje rozwojowe,
spotkania z rodzicami i inne).

Jag känner mig välkommen att
ställa frågor och framföra
synpunkter på verksamheten.

Mogę zadawać pytania i wyrażać swoje opinie na temat
placówki.

Jag har fått information om
förskolans mål och arbetssätt.

Otrzymałem(-am) informacje dotyczące celów przedszkola oraz
stosowanych w nim metod pracy.

Jag uppplever att personalen på
förskolan bemöter mig på ett
respektfullt sätt.

Odnoszę wrażenie, że personel placówki przedszkolnej traktuje
mnie z szacunkiem.

Jag upplever att jag på ett enkelt
Odczuwam, że w prosty sposób mogę komunikować się
sätt kan kommunicera digitalt med
elektronicznie z przedszkolem mojego dziecka.
mitt barns förskola.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Czy masz jeszcze jakiś punkt widzenia związany z tymi
pytaniami, którym chciał(a)byś się podzielić?

Ja

tak

Nej

nie

Vet ej/Vill ej svara

wolę nie odpowiadać

Har du som vårdnadshavare blivit
diskriminerad i kontakt med
förskolan verksamhet?

Czy Ty, jako opiekun, byłeś dyskryminowany w kontakcie z
przedszkolem? Za dyskryminację uważa się jeśli na traktowanie
Ciebie przez personel przedszkola niekorzystnie wpłynęła w
jakikolwiek sposób któraś z siedmiu podstaw dyskryminacji: płeć,
tożsamość seksualna, przynależność etniczna, religia lub inne
przekonania, niepełnosprawność, orientacja seksualna lub wiek.

Kön

Płeć

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Tożsamość seksualna

Etnisk tillhörighet

Przynależność etniczna

Religion eller trosuppfattning

Religia lub inne przekonania

Funktionsnedsättning

Niepełnosprawność

Sexuell läggning

Orientacja seksualna

Ålder

Wiek

Vill ej uppge/Vet ej

Nie chcę podawać/Nie wiem

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var orsaken Która z poniższych siedmiu podstaw dyskryminacji była
till att du upplevde dig
powodem, z którego czułeś(-aś) się dyskryminowany(-a) przez
diskriminerad i kontakt med
personel przedszkola?
förskolans personal?
Ja

tak

Nej

nie
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Vet ej/Vill ej svara

wolę nie odpowiadać

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

Czy omówili Państwo tę sytuację z personelem?

Instämmer inte alls

Całkowicie się nie zgadzam

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Zgadzam się w zupełności

Vet ej

Nie wiem

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

POSIŁKI, RUCH I ZDROWIE

Jag är nöjd med informationen jag Jestem zadowolony(-a) z informacji na temat posiłków
får om maten på förskolan.
podawanych w przedszkolu.
Jag upplever att mitt barns förskola
Odnoszę wrażenie, że moje dziecko otrzymuje w przedszkolu
serverar en varierad och näringsrik
różnorodne, wartościowe posiłki.
mat.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till fysiska aktiviteter.

Odnoszę wrażenie, że moje dziecko jest zachęcane do
aktywności fizycznej.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Czy masz jeszcze jakiś punkt widzenia związany z tymi
pytaniami, którym chciał(a)byś się podzielić?

ÖVRIGA FRÅGOR

INNE PYTANIA

Har du några övriga synpunkter
som du vill framföra?

Czy masz jeszcze jakiś punkt widzenia, którym chciał(a)byś się
podzielić?

Resultatet av undersökningen
beräknas vara klart i mitten av maj, Przewidujemy, że wyniki ankiety zostaną opracowane w terminie
ange din e-post om du vill få
do połowy maja. Jeżeli życzysz sobie otrzymać wiadomość,
information via mail när resultaten kiedy wyniki będą już gotowe, podaj swój adres e-mail.
är klara.
K:210, S:7601, L:9
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