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Wprowadzenie
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań rynkowych, dotyczących faktycznego stanu
i rozwoju placówek wychowania przedszkolnego na terenie powiatu ostrzeszowskiego
(w tym w szczególności miasta Ostrzeszów).
Prowadzonym analizom przyświecały trzy główne cele badawcze:
1. Obiektywna ocena zasadności inwestycji środków OWES w nowe przedszkole
niepubliczne na terenie miasta Ostrzeszów prowadzone przez nowopowstające
przedsiębiorstwa społeczne.
2. Dostarczenie informacji rynkowych pomocnych do przygotowania realistycznego
biznesplanu dla nowopowstającej spółdzielni socjalnej zainteresowanej prowadzeniem
przedszkola niepublicznego w Ostrzeszowie.
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 Ostrzeszowa.

Obszary i pytania badawcze
W toku badania pozyskano informacje, które umożliwiły udzielenie odpowiedzi na
postawione pytania badawcze:
I. Dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego ze środków publicznych.
1. Jakie są formalne i faktyczne możliwości uzyskania dofinansowania działalności
przedszkola niepublicznego w Ostrzeszowie ze środków Miasta?
2. W jakim stopniu, w jakiej wysokości i w jaki sposób Miasto Ostrzeszów dofinansowuje
inne przedszkola niepubliczne w Ostrzeszowie?
3. Jaką kwotę byłoby w stanie przeznaczyć Miasto Ostrzeszów na dofinansowanie
działalności nowego przedszkola niepublicznego?
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4. Jakie są inne możliwości uzyskania dofinansowania dla działalności przedszkoli
niepublicznych (np. środki unijne)?
II. Badanie wrażliwości cenowej potencjalnych klientów przedszkola niepublicznego
w Ostrzeszowie.
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

w Ostrzeszowie?


Jaka cena za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu wydaje się wysoka (lecz
akceptowalna) rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym
w Ostrzeszowie?



Jaka cena za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu wydaje się zbyt wysoka
(i nie akceptowalna) rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym
i żłobkowym w Ostrzeszowie?



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 w Ostrzeszowie?
III. Badanie oczekiwań w stosunku do oferty przedszkola niepublicznego w Ostrzeszowie.
6. Jakie są oczekiwania rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym
w Ostrzeszowie w stosunku do oferty przedszkola?
7. Jakiego typu zajęcia/aktywności powinno w opinii rodziców/opiekunów dzieci w wieku
przedszkolnym i żłobkowym w Ostrzeszowie 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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

edukacyjnych

(np.

nauka

programowania

dla

najmłodszych)

może

zachęcić

rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym do wyboru oferty
przedszkola mającego taką ofertę?
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

rodziców/opiekunów

poszczególnych
dzieci

w wieku

czynników

wyboru

przedszkola

przedszkolnym/żłobkowym

spośród

przez
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?
IV. Badanie konkurencji.
13. Ile przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonuje w Ostrzeszowie? Ile miejsc
oferują?
14. Jaka jest cena miesięczna za pobyt dziecka w już funkcjonujących przedszkolach
w Ostrzeszowie?
15. Jaka jest oferta (podstawowa i rozszerzona) już funkcjonujących przedszkoli w
Ostrzeszowie?
V. Diagnoza i prognoza popytu i podaży na usługi przedszkolne w Ostrzeszowie.
16. Ile jest dzieci w wieku przedszkolnym w Ostrzeszowie oraz sąsiednich gminach?
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17. Ile będzie dzieci w wieku przedszkolnym w Ostrzeszowie oraz sąsiednich gminach w
kolejnych latach?
18. Jaki jest stosunek liczby dostępnych miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku
przedszkolnym w Ostrzeszowie oraz sąsiednich gminach?
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:
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analiza

prawnych

aspektów

funkcjonowania

przedszkoli

niepublicznych

i dofinansowania ich działalności ze środków publicznych,


analiza informacji publicznych z JST (Miasto Ostrzeszów) w zakresie prowadzonej
polityki edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności dofinansowania
przedszkoli niepublicznych,



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 Ostrzeszowie,



analiza forów internetowych w zakresie oczekiwań w stosunku do oferty
przedszkolnej i stopnia zaspokojenia tych oczekiwań przez przedszkola już
funkcjonujące w Ostrzeszowie.

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 Ostrzeszowie. 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
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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 Ostrzeszowie.

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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Schemat realizacji badania

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Desk research

Badania terenowe

Analiza danych

Zebranie materiałów
źródłowych

Realizacja ankiet z opiekunami i rodzicami

Analiza zebranego
materiału

Realizacja IDI z opiekunami i rodzicami

Badanie i analiza danych
zastanych
Realizacja badania typu Tajemniczy klient

Wnioski z przeprowadzonych
badań
Źródło: Opracowanie własne.
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Wyniki badania
Diagnoza i prognoza popytu i podaży na usługi przedszkolne w Ostrzeszowie
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 ostrzeszowskim oraz z wyszczególnieniem miasta
Ostrzeszów.
Wykres 1. Dzieci w wieku 3-6 lat.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

1

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu2406
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Liczba dzieci w wieku od trzech do sześciu lat – zarówno w powiecie ostrzeszowskim, jak
i mieście Ostrzeszów – 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 2 311 (o 369 mniejszy, niż w 2013 roku) w powiecie
ostrzeszowskim i 980 (o 169 mniejszy, niż w 2013 roku) w mieście Ostrzeszów. 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.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
Wykres 3. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
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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
ostrzeszowskim, objętych wychowaniem przedszkolnym wynosiła 1 945, co stanowiło 83,4%
wszystkich dzieci w tym wieku. W przypadku miasta Ostrzeszów natomiast liczba ta w 2014 roku
wyniosła 817 i stanowiła najwyższy na przestrzeni lat wskaźnik dzieci objętych skolaryzacją
przedszkolną (84,2%).
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.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W latach 2010-2015 liczba miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku 3-5lat
w powiecie ostrzeszowskim wykazuje się tendencją wzrostową, co świadczyć może o zwiększającej
się dostępności placówek przedszkolnych. Podkreślić należy jednak fakt, że w 2015 roku analizowany
wskaźnik osiągnął 1,2 dziecka na 1 dostępne miejsce. W przypadku miasta Ostrzeszów, w roku 2015.
liczba miejsc dostępnych w przedszkolach, przypadająca na jednego przedszkola wyniosła 1,05 i była
o sześć setnych procent mniejsza, niż w roku 2014. Nie wątpliwie świadczy to o większej dostępności
instytucji przedszkolnych dla rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do przedszkoli w mieście
powiatowym.
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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.
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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
ostrzeszowskiego, jak miasta Ostrzeszów. Różnica pomiędzy stanem obecnym (dane na rok 2015)
oraz rokiem 2010 to w przypadku powiatu, aż 298 przedszkolaków więcej w przeliczeniu na jeden
tysiąc. W przypadku miasta Ostrzeszów natomiast różnica ta wyniosła 297 dzieci więcej.
Jednym z podstawowych czynników, decydujących o faktycznej dostępności placówek
przedszkolnych jest liczba miejsc, jakie są w nich dostępne.
Wykres 6. Liczba miejsc dostępna w przedszkolach.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Powyższy wykres wskazuje, że liczba miejsc przedszkolnych na terenie miasta Ostrzeszów i całego
powiatu wykazywała się tendencją wzrostową do roku 2014. W kolejnym roku bowiem liczba miejsc
dostępnych w placówkach edukacji przedszkolnej zmniejszyła się odpowiednio o 51- w przypadku
powiatu ostrzeszowskiego i 36 – w przypadku miasta Ostrzeszów. W 2015 roku w całym powiecie
dostępnych było 1 506 miejsc dla dzieci z czego blisko połowa (711) znajdowała się w samym mieście
Ostrzeszów.
Poniżej zaprezentowane zostały także dane w zakresie ogólnej liczby przedszkoli funkcjonujących na
terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Wykres 7. Liczba przedszkoli ogółem.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Co należy podkreślić w tym aspekcie to fakt, że w 2015 roku w powiecie ostrzeszowskim
funkcjonowało 37 przedszkoli, z czego 13 znajdowało się w mieście Ostrzeszów..
Wszystkie zawarte na powyższych wykresach dane wskazują na postępuj ące, 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 ostrzeszowski

miasto Ostrzeszów

Liczba miejsc w 2010 roku

1 327

620

Liczba miejsc w 2015 roku

1 506

711
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Zmiana liczby miejsc

179

91

Zmiana liczby miejsc %

13,5%

14,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Analiza całego powiatu ostrzeszowskiego wskazuje, że liczba dostępnych miejsc przedszkolnych
w latach 2010-2015 zwiększyła się o 179, co stanowiło wzrost o 13,5%. W przypadku miasta
Ostrzeszów natomiast odnotowano wzrost na poziomie 91 nowych miejsc i blisko piętnastoprocentowej zmiany.
Ze względu na istotność i charakter prowadzonych badań obliczony został również deficyt miejsc
przedszkolnych. Dane zagregowano w poniższej tabeli.
Wykres 8. Deficyt liczby miejsc w przedszkolach w 2015 roku.

powiat ostrzeszowski

miasto Ostrzeszów

2 518

1 059
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711

l.dzieci/l.miejsc

1,2

1,05

Miejsca - dzieci

-1012

-348

Liczba dzieci w wieku
3 -6 lat
Liczba miejsc w
przedszkolach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Powyższe dane wskazują, że w 2015 roku w całym powiecie ostrzeszowskim brakowało, aż 1012
miejsc przedszkolnych. W samym mieście Ostrzeszów natomiast liczba ta osiągnęła - 348. 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.
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Wykres 9. Prognoza zmiany liczby dzieci w wieku 3-6 lat w powiecie ostrzeszowskim.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Prognozy dostępne w Banku Danych Lokalnych wskazują na postępujący spadek liczby dzieci w wieku
3-6 lat w powiecie ostrzeszowskim. Malejąca liczba potencjalnych przedszkolaków w roku 2020
osiągnie według prognoz 2 189.
W świetle tych danych zweryfikować należy również fakt dostępności miejsc w placówkach
przedszkolnych.
Tabela 2. Prognozowany brak liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.

Liczba dzieci

Liczba miejsc w

Brakujące miejsca

przedszkolach
2017

2294

1 566

-728

2018

2224

1 596

-628

2019

2200

1 626

-574

2020

2189

1 656

-533

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Uwzględniając dane zawarte na wcześniejszym wykresie (dotyczącym zmiany liczby miejsc
w przedszkolach) przyjąć można uśrednioną wartość rocznej zmiany liczby miejsc, czyli (+) 2,3%, co
stanowi blisko +30 miejsc przedszkolnych rocznie więcej. W związku z tym należy podkreślić, że
dostępność przedszkoli i oferowanych przez nie miejsc dla przedszkolaków w każdym
z analizowanych powyżej lat będzie miała charakter deficytowy i ujemny (w 2020 roku brakować
będzie bowiem w całym powiecie 533 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 podstawowej.
PRZYCZYNY BRAKU UCZĘSZCZANIA DZIECI DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH
Analiza desk research pozwoliła na wskazanie głównych powodów, przez które rodzice i opiekunowie
nie posyłają swoich dzieci do przedszkoli:


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 zerówkę 2.



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 parę 3.



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

2
3

http://f.kafeteria.pl/temat/f10/czy-to-krzywda-dla-dziecka-jak-nie-chodzi-do-p rzedszkola-p_5191288
ibidem
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powielanie wzorców wyniesionych z domu, związanych bezpośrednio z brakiem potrzeby
uczestnictwa w grupie przedszkolnej przez dziecko: Ja nie chodziłam do przedszkola, mój
mąż i jego brat też nie, a co które dziecko pójdzie to w zasadzie nic z tego wiele nie wynosi
prócz chorób niestety4.



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 prz ychodzimy
w odwiedziny 5 .



Niedostępność miejsc blisko miejsca zamieszkania.

Badanie oczekiwań w stosunku do oferty przedszkola niepublicznego
w Ostrzeszowie
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 rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka; bezpieczeństwo,
czy kontakt z rówieśnikami.
Schemat 1. Spontaniczne skojarzenia ze słowem „przedszkole”.

edukacja

rozwój
fizyczny

psychiczny

emocjonalny

bezpieczeństwo
nauka

kontakt

grupa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych.
4
5

ibidem
http://mamadu.pl/122651,5-powodow-dlaczego-moj-syn-nie-chodzi-do-przedszkola
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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 państwa 6. 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.
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 7. W praktyce znaczy to
również tyle, że przedszkole niepubliczne obowiązuje szereg zasad i regulacji, które są również
obowiązkowe w przypadku przedszkola publicznego.
Poniższa tabela zawiera zestawienie zalet i wad, wynikających z prowadzenia przedszkoli
niepublicznych.
Tabela 3. Zalety i wady prowadzenia niepublicznego przedszkola.

Zalety prowadzenia przedszkoli niepublicznych Wady prowadzenia przedszkoli niepublicznych
• ułatwienie dla samorządu (przekazuje dotację • nieufność społeczności lokalnych;
i kontroluje jej wykorzystanie);
•mniej

6
7

rygorystyczne

przepisy

•roszczeniowość
dotyczące wyższymi

rodziców,

kosztami

lub

obawa

przed

niestabilnością

http://wartowiedziec.org/attachments/article/15663/finansowanie_przedszkoli_w_polsce.pdf
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
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zakładania i funkcjonowania takich placówek;

przedszkoli;

• oszczędność dla samorządu (75% kosztów).

• opór nauczycielskich związków zawodowych;

•oszczędności i ułatwienia związane

• brak chętnych podmiotów, zainteresowanych

z nieobowiązywaniem Karty Nauczyciela;

prowadzeniem takich placówek.

•zwiększenie oferty w gminie, wzrost
konkurencji, mobilizacja dla przedszkoli
publicznych.
•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 Ostrzeszów placówek
przedszkolnych jest w ich opinii wystarczająca. Dane zaprezentowane zostały na poniższym wykresie.
Wykres 10. Dostępność placówek przedszkolnych.
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30%
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6%
raczej wystarczająca
20%

ani wystarczająca, ani
niewystarczająca
24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Dla 42% badanych (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej niewystarczająca) liczba dostępnych na
terenie miasta Ostrzeszów przedszkoli jest zbyt mała. Na dobrą dostępność placówek przedszkolnych
wskazało natomiast 26% ankietowanych osób. Podobnie stan ten charakteryzują uczestniczki
wywiadów IDI: Jest zdecydowanie zbyt mało miejsc w przedszkolach publicznych, brak jest
dostępności dla dzieci w pierwszej grupie wiekowej – 3 latków .
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 11. Źródła pozyskiwania informacji na temat placówek przedszkolnych.

ogłoszenia na
mieście/bilbordy
2%
od znajomych/
rodziny
52%

Internet
36%

odwiedzam
przedszkola
10%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W przypadku wyboru placówki przedszkolnej rodzice i opiekunowie najczęściej czerpią informacje
bezpośrednio od znajomych i rodziny – metodę „poczty pantoflowej” wybiera aż 52% badanych
osób. Wśród innych, wykorzystywanych źródeł pojawiło się także wykorzystywanie Internetu: Przy
wyborze przedszkola kierowałam się programem oraz zajęciami które reprezentowały placówki, które
były dostępne na stronach internetowych, ilością opiekunek na grupę, ceną miesięcznego pobytu,
opiniami o danej placówce i wyżywieniem w ciągu całego dnia. Swoją decyzję potwierdziłam
odbywając bezpośrednie odwiedziny w żłobku, a później przechodząc przez okres adaptacyjny dziecka
w przedszkolu. 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.
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Wykres 12. Chęć ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Opłaty za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej jest skłonnych ponosić jedynie 20%
ankietowanych osób (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak). Podkreślić należy, że mimo
braku konieczności prowadzenia przedszkoli dla dzieci w wieku poniżej zerówkowego w opinii
badanych funkcjonuje przeświadczenie o tym, że jest to swego rodzaju obowiązek miasta, aby
zapewnić odpowiednią ilość niepłatnych przedszkoli dla wszystkich dzieci. Bez wątpienia związana
jest z tym niechęć do ponoszenia dodatkowych kosztów - w przypadku 52% badanych. Mimo faktu,
że dodatkowe opłaty obowiązują zarówno w przedszkolach publicznych i niepublicznych osoby
biorące udział w badaniu wykazywały raczej małą świadomość w tym zakresie – słowo niepubliczne
w dużej mierze wywoływało skojarzenia z dużo większymi opłatami i co się z tym wiąże strachem
przed ich ponoszeniem: Nigdy nie orientowałam się, jakie ceny proponuje przedszkole niepubliczne
u nas w mieście, ale ja osobiście nie chciałabym ponosić dodatkowych opłat, jeśli nie muszę ich
ponosić… (IDI).
Poniżej zestawiono również zakres cen, jaki za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu
niepublicznym (w mieście Ostrzeszów) wydaje się rodzicom i opiekunom:


niski - ok. 200 zł,



wysoki (lecz akceptowalny) – ok 400 zł,
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zbyt wysoki – 500 zł i więcej,



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

Badani poproszeni zostali również o określenie, jak duże są ich oczekiwania w przypadku wyboru
konkretnego przedszkola i jego oferty.
Wykres 13. Stopień oczekiwań w przypadku wyboru nowego przedszkola.
nie
wiem/trudno
powiedzieć
4%

ani małe, ani
duże
8%

bardzo duże
36%
raczej duże
52%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Prawie wszyscy respondenci zgodnie wskazali, że wymagania, jakie stawiają nowemu przedszkolu są
raczej, bądź bardzo duże: to nie można podejść do wyboru tak na szybko, bo wiadomo że to później
będzie rzutować na życiu dziecka, na jego rozwoju, trochę pewnie też na moim . Ja mam duże
wymagania, wiele rzeczy sprawdzałam bo chciałam być pewna, że moje dziecko będzie mieć dobrą
opieką. Uczestniczyłam tez nawet w zajęciach adaptacyjnych. Wszystko, żeby sprawdzić, czy takie
moje wymagania, które sobie gdzieś tam postawiłam w głowie to, czy właśnie to przedszkole to
spełnia(IDI).
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 4. 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

86%

14%

0%

0%

0%

0%

Języki obce

28%

52%

20%

0%

0%

0%

Zajęcia gimnastyczne

18%

48%

30%

4%

0%

0%

Zajęcia muzyczne, teatralne

14%

48%

20%

12%

0%

6%

Zajęcia na basenie

18%

22%

30%

16%

2%

12%

Zajęcia z religii

2%

4%

40%

36%

18%

0%

Nauka gry na instrumencie

4%

14%

52%

18%

0%

12%

48%

38%

14%

0%

0%

0%

36%

48%

12%

2%

0%

2%

20%

52%

16%

4%

0%

8%

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

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
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Opieka logopedy
Warsztaty dla rodziców

16%

32%

30%

2%

0%

20%

8%

20%

28%

24%

2%

18%

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 100%, 80% i 86%
(łącznie zdecydowanie i raczej ważne).
W przypadku proponowanej oferty przedszkola dla rodziców ważne są także elementy takie, jak
wycieczki edukacyjne (72%), okolicznościowe imprezy i teatrzyki (84%) oraz gimnastyka (66%).
Jak charakteryzuje to jedna z uczestniczek wywiadów pogłębionych: Dla mnie najważniejsze są
zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia językowe, sensoryczne, gimnastyczne np. joga dla dzieci, zajęcia
taneczne np. balet. zajęcia plastyczne, zajęcia poznawcze z rówieśnikami - nawiązywanie kontaktów
w grupie, nauka współpracy. Na tym etapie rozwoju myślę, że każda z tych dziedzin jest ważna. Nie
jestem za tym, aby rozwijać już na tym etapie którąkolwiek z dziedzin, ponieważ te młode istoty
dopiero poznają świat i tak naprawdę żeby zdecydować się na cokolwiek muszą poznać wszystko,
aby mieć jakiekolwiek zdanie i samemu stwierdzić, co je interesuje.
Najmniej istotnymi aspektami w przypadku oferty przedszkola okazały się w opinii rodziców zajęcia z
religii (6% osób określiło ten aspekt jako ważny, przy czym 40% wyraziło ambiwalentny stosunek do
tych zajęć) oraz nauka gry na instrumencie ( element jest ważny dla 18% ankietowanych).
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



wycieczki edukacyjne,



zajęcia muzyczne, teatralne.
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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.
Wykres 14. Stopień ważności wprowadzanych przez przedszkola innowacji pedagogicznych.

zdecydowanie
nieważne
4%

zdecydowanie
ważne
6%

nie wiem/
trudno
powiedzieć
22%

raczej ważne
24%

raczej nieważne
14%

ani ważne, ani
nieważne
30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ambiwalentnym stosunkiem do zajęć opartych na innowacjach pedagogicznych wykazała się prawie
1/3 badanych opiekunów. Aspekt ten ważny jest dla 20% respondentów. Zaznaczyć również należy,
że 18% osób określiło, że innowacje pedagogiczne nie odgrywają w przypadku wyboru konkretnej
placówki przedszkolnej większego znaczenia.
Niska świadomość na temat korzyści wynikających z zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny jest
bezpośrednio związana również z chęcią ponoszenia opłat za te elementy.
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Wykres 15. Chęć ponoszenia opłat za uczestnictwo dziecka w przedszkolu, proponującym zajęcia oparte na
innowacjach pedagogicznych.
zdecydowanie
tak
6%

raczej tak
15%

nie
wiem/trudno
powiedzieć
39%

ani tak, ani nie
19%
raczej nie
17%

zdecydowanie
nie
4%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W świetle powyższych informacji nie dziwi więc fakt, że rodzice i opiekunowie dzieci w wieku
przedszkolnym w większości (58% - łącznie odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” oraz „ani
tak/ani nie”) nie potrafili wskazać swojego stosunku do ponoszenia dodatkowych opłat za pobyt
dziecka w placówce przedszkolnej, która posiada w swojej ofercie zajęcia oparte na innowacjach
pedagogicznych. Co ciekawe 21% ankietowanych wskazało gotowość do ponoszenia takich kosztów:
Niestety nie miałam takiej możliwości, ponieważ nie było takiej oferty w dostępnych placówkach, z
których ja wybierałam…. ale gdyby była taka opcja również bym z niej skorzystała. Kwota, ciężka do
określenia, ale w stosunku miesięcznym podniesienie czesnego o ok. 100 zł (IDI).
Badani poproszeni zostali również o wskazanie swojego stosunku do nowatorskiego
i ponadstandardowego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dane w tym zakresie prezentuje poniższy
wykres.
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Wykres 16. Stopień ważności wprowadzanych przez przedszkola ponadstadardowych zajęć edukacyjnych.

raczej ważne
12%
ani ważne, ani
nieważne
20%

nie wiem/
trudno
powiedzieć
44%
raczej nieważne
18%

zdecydowanie
nieważne
6%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Blisko 65% badanych nie potrafiło wskazać, jak istotnym elementem w przypadku wyboru placówki
przedszkolnej są dla nich ponadstandardowe zajęcia edukacyjne (łącznie odpowiedzi „nie
wiem/trudno powiedzieć oraz „ani ważne/ani nieważne”). Osoby, które aspekt ten traktują jako
zbędny i mało istotny stanowią natomiast 24% rozmówców.
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.
Wykres 17. Chęć ponoszenia opłat za uczestnictwo dziecka w przedszkolu, proponującym ponadstandardowe
zajęcia edukacyjne.

raczej tak
2%

nie
wiem/trudno
powiedzieć
64%

ani tak, ani nie
8%

raczej nie
24%

zdecydowanie
nie
2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Podobnie, jak w przypadku innowacji pedagogicznych opiekunowie w zdecydowanej większości (64%)
nie potrafili jednoznacznie określić, czy byliby w stanie płacić większą kwotę pieniędzy za pobyt
dziecka w takiej placówce przedszkolnej . Rodzice, którzy zdecydowanie kosztów takich nie są
w stanie, bądź nie chcą ponosić stanowią 26% 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 5. 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

94%

6%

0%

0%

0%

0%

Bogate zajęcia dodatkowe

40%

46%

6%

0%

0%

8%

Lokalizacja

90%

8%

2%

0%

0%

0%

Odległość przedszkola od miejsca
zamieszkania

88%

10%

2%

0%

0%

0%

Godziny otwarcia

80%

16%

0%

0%

0%

4%

Formalne wykształcenie kadry
przedszkola

36%

48%

6%

0%

0%

10%

Infrastruktura placówki

32%

54%

6%

0%

0%

8%

Współpraca placówki z rodzicami

72%

28%

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). Jak mówi o tym jednak
z uczestniczek wywiadów pogłębionych rodzice często nie zastanawiają się nad niektórymi z tych
aspektów, bo są one dla nich, aż tak oczywiste. Bez tych elementów nie istnieje dobre przedszkole.
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, dzięki uczestnictwu 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. W opinii rodziców są one
bowiem: Myślę że najważniejszy był dla mnie program i zajęcia dodatkowe które reprezentowało
przedszkole. Zależało mi na tym aby przedszkole nie było tylko przechowalnią dla mojego dziecka
i miejscem gdzie może spotkać się z innymi dziećmi i po prostu pobawić ale spędzić czas , tak żeby
następnego dnia budząc się rano miało ochotę pójść tam znowu.
Kolejnym niezwykle ważnym aspektem świadczącym o dostępności placówek przedszkolnych jest ich
rozlokowanie na terenie powiatu. Nie dziwi więc fakt, że prawie dla wszystkich osób objętych
badaniem (98%) lokalizacja oraz odległość przedszkola od miejsca zamieszkania są bardzo istotne:
W przypadku doboru naszego przeszkolą plusem była lokalizacja gdyż znajduje się on niedaleko
miejsca naszego zamieszkania (IDI).
Innym zdecydowanie ważnym dla rodziców aspektem są godziny funkcjonowania placówek.
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, które ważne jest dla 86% ankietowanych osób. Respondenci podkreślają: Wykształcenie
kadry owszem jest ważne i bez niej opiekunowie w naszej placówce nie byliby zatrudnieni, ale zależało
mi również na tym jaki kontakt z opiekunami będzie miało dziecko, jak będzie reagowało na każde
z nich i czy będzie czuło się bezpiecznie.
Dla 86% 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.
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Warto zwrócić również uwagę na czynnik, jakim jest współpraca placówki z rodzicami. Element ten
okazał się być bowiem niezwykle ważny dla wszystkich badanych.
Ostatni, ale równie ważny element, stanowi dla rodziców aspekt nazwany warunkami sanitarnymi.
Jest ważny również dla wszystkich rodziców.

Badanie konkurencji
Na potrzeby niniejszej analizy przeprowadzono również za pomocą badania typu Tajemniczy Klient
analizę stanu faktycznego przedszkoli publicznych i niepublicznych, f unkcjonujących w mieście
Ostrzeszów. Dane na temat: liczby oferowanych miejsc, kosztów i oferowanych zajęć zostały
przedstawione w poniższych tabelach.
Tabela 6. Przedszkola publiczne funkcjonujące na terenie miasta Ostrzeszów.

Przedszkola publiczne
NAZWA PRZEDSZKOLA

LICZBA OFEROWANYCH
MIEJSC

1.
2.
3.

4.
5

Przedszkole nr 5 Słoneczny Zakątek z oddziałami integracyjnymi
Łąkowa 5
Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka
Grunwaldzka 13b
Przedszkole nr 1 z grupa żłobkową
Norweska 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK
LEŚNA 5
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych

6 oddziałów
6 oddziałów
150 dzieci w wieku
przedszkolnym
25 dzieci w wieku
żłobkowym
4 oddziały
Brak danych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping.
Tabela 7. Przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Ostrzeszów.

Przedszkola niepubliczne

1.

Nazwa przedszkola

Liczba oferowanych miejsc

Przedszkole niepubliczne Klub Malucha ul. Zamkowa 19

Brak danych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping.
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Tabela 8. Koszty uczestnictwa w przedszkolu publicznym w mieście Ostrzeszów.
Przedszkola publiczne

1.

Nazwa przedszkola

Cena

Przedszkole nr 5 Słoneczny

Zajęcia 5 godzinne bezpłatne, powyżej tych godzin płatne 1zł

Zakątek

za każdą rozpoczętą godzinę, stawka żywieniowa 4,50zł dzień

z oddziałami integracyjnymi
2.

3.

4.

Przedszkole nr 6 im. Misia

Zajęcia 5 godzinne bezpłatne, powyżej tych godzin płatne 1zł

Uszatka

za każdą dodatkową godzinę

Przedszkole nr 1 z grupa

Zajęcia 5 godzinne bezpłatne, powyżej tych godzin płatne 1zł

żłobkową

za każdą następną godzinę

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Brak danych

SIÓSTR NAZARETANEK
5.

Specjalny Ośrodek Szkolno -

Zajęcia pięciogodzinne w pełni finansowane przez budżet

Wychowawczy

państwa.

Przedszkole dla dzieci
niepełnosprawnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping.
Tabela 9. Koszty uczestnictwa w przedszkolu niepublicznym w mieście Ostrzeszów.

Przedszkola niepubliczne

1.

Nazwa przedszkola

Cena

Przedszkole niepubliczne

Zajęcia między 8-13 bezpłatne, powyżej tych godzin płatne 1zł

Klub Malucha ul. Zamkowa

za każdą rozpoczętą godzinę, stawka żywieniowa 6zł dzień

19
Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping.
Tabela 10. Zajęcia realizowane w przedszkolach publicznych w mieście Ostrzeszów.

Przedszkola publiczne
Lp.

Nazwa przedszkola

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia płatne

1.

Przedszkole nr 5 Słoneczny

religia;

Brak danych

Zakątek z oddziałami

logopedia;
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integracyjnymi

arteterapia;
kółko taneczne/rytmiczne;
nauka języka angielskiego;

2.

Przedszkole nr 6 im. Misia

Angielski

Uszatka

Rytmika

Brak danych

Gimnastyka korekcyjna
logopedia
3.

Przedszkole nr 1 z grupa

Język angielski

żłobkową

Logopedia

Brak danych

Katecheza
Zajęcia muzyczno – taneczne
4.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Język angielski

SIÓSTR NAZARETANEK

Logopedia

Brak danych

Religia
5

Specjalny Ośrodek Szkolno -

Dogoterapia

Wychowawczy

Hipoterapia

Przedszkole dla dzieci

Zajęcia z logopedą

niepełnosprawnych

Gimnastyka korekcyjną

Brak danych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping.
Tabela 11. . Zajęcia realizowane w przedszkolach niepublicznych w mieście Ostrzeszów.

Przedszkola niepubliczne

1.

Nazwa przedszkola

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia płatne

Przedszkole niepubliczne

- język angielski

Brak danych

Klub Malucha ul. Zamkowa

- rytmika

19

- zajęcia ceramiczne
- Kuchcikowo
- zajęcia logopedyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research i Mystery shopping.
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Model
biznesowy
–
dofinansowanie
niepublicznego ze środków publicznych

działalności

przedszkola

Na terenie miasta Ostrzeszowa znajduje się jedno przedszkole niepubliczne, podlega ono m.in.
Uchwałom ustanowionym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o systemie
oświaty. Uchwały te określają warunki udzielania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
niepublicznym formom wychowania przedszkolnego oraz niepublicznym przedszkolom , w tym
specjalnym.
Jednostki oświatowe wyżej wymienione otrzymują dotację pod warunkiem złożenia wniosku
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Placówki działające w ramach niepublicznych form wychowania otrzymują na każdego ucznia
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu miasta w wysokości równej 40%
wydatków, bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Ostrzeszów.
Na przedszkola Miasto i Gmina Ostrzeszów przeznaczyło w 2016 roku z budżetu kwotę 5 786 400zł.
Niepubliczna jednostka otrzymała dotację przedmiotową 575 000zł. Realizacja zadań, wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
kosztowała 149 100zł.
Jako, że na terenie Miasta Ostrzeszów znajduje się tylko jedno niepubliczne przedszkole, stwarza to
możliwość otworzenia kolejnej tego typu placówki przez osoby prawne (stowarzyszenia) albo
osoby prywatne.
Osobom

chcącym

rozpocząć

działalność

gospodarczą

Ostrowskie

Centrum

Wspierania

Przedsiębiorczości oferuje mikropożyczki do kwoty 50.000 zł oraz możliwość skorzystania
z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w ramach unijnego projektu „Moja firma z pożyczką”
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie ogłasza od 09.08.2016r. do odwołania nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych
kobiet oraz osób niepełnosprawnych do 29 roku życia (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30
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roku życia) w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
ostrzeszowskim (II) " współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 000,00 zł.

Podsumowanie
W 2015 roku liczba dzieci w wieku 3-6 lat wyniosła w mieście Ostrzeszów wyniosła 1059 osób.
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.
W 2014 roku liczba dzieci w powiecie ostrzeszowkim, objętych wychowaniem przedszkolnym
wynosiła 1945, co stanowiło 83,4% wszystkich dzieci w tym wieku. W przypadku miasta Ostrzeszów
natomiast liczba ta wyniosła 817 i stanowiła najwyższy na przestrzeni lat wskaźnik dzieci objętych
skolaryzacją przedszkolną (84,2%).
W 2015 roku w całym powiecie ostrzeszowskim dostępnych było 1 506 miejsc dla dzieci z czego 711
znajdowała się w samym mieście Ostrzeszów.
Warto zaznaczyć również, że na terenie miasta Ostrzeszów działa tylko jedno przedszkole
niepubliczne. Pozostawia to niezagospodarowane miejsce dla nowopowstających placówek tego
typu.
Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że w opinii rodziców liczba dostępnych na terenie
miasta Ostrzeszów przedszkoli jest zbyt mała. Wymagania, jakie stawiają oni przed wyborem nowego
przedszkola są zawsze na wysokim poziomie. 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 wycieczki edukacyjne.
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
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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?
niska ?
zbyt niska (i może oznaczać niską jakość)?
wysoka (lecz akceptowalna)?
zbyt wysoka (i nieakceptowalna)?

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Proszę wpisać kwotę
Proszę wpisać kwotę
Proszę wpisać kwotę
Proszę wpisać kwotę
Proszę wpisać kwotę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

8.

Czy są jakieś elementy w ofercie przedszkola, które mogłyby
spowodować, że był(a)by Pan/Pani skłonna(y) płacić więcej?
Jakie?

9.

Proszę określić na skali od 1 do 5, jak duże są Pani/Pana 1 – bardzo małe,
oczekiwania
w
przypadku
wyboru
przedszkola 2 – raczej małe,
i prezentowanej przez niego oferty?
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.

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















13.

Pytanie otwarte

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?)……………………………………………………….

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

Ranga (1 – najważniejsze itd.)
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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 1 - zdecydowanie ważne,
są wprowadzane przez nie ponadstandardowe zajęcia 2 - raczej ważne,
edukacyjne, np. nauka programowania dla najmłodszych?
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 Pytanie otwarte
z uczęszczania dzieci do takich placówek?

27.

Jakie dostrzega Pan/Pani bariery wynikające z uczęszczania

Pytanie otwarte
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dzieci do takich placówek?
28.

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

METRYCZKA
M1 Płeć

Pytanie otwarte

M2

Wiek

1 – kobieta,
2 – mężczyzna.
………………

M3

Miejsce zamieszkania

………………

Dyspozycje do
z rodzicami

Indywidualnego

Wywiadu

Pogłębionego

(IDI)

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 Ostrzeszów? 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)?
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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?
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