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WSTĘP 
 

 

 Do podjęcia tematu o efektywności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 

9001:2000 w placówce specjalnej jaką jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr św. Elżbiety w 

Zielonej Górze skłoniła mnie chęć bliższego przyjrzenia się korzyściom i niedociągnięciom 

wprowadzonego systemu.  

 Zadałam sobie pytanie, czy wdrożony system ISO ma wpływ na podnoszenie jakości 

pracy przedszkola. System został wdrożony w zakresie opieki i wychowania. Warto jednak 

byłoby przyjrzeć się także procesom pomocniczym jaki są: zarządzanie personelem, 

infrastrukturą i dokonywanie zakupów. Pominę jeszcze jeden proces pomocniczy jakim są 

usługi gastronomiczne. W pracy skupie się nad zakresem wdrożonego systemu, który 

jednocześnie jest procesem podstawowym. 

 Praca niniejsza skład się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale dokonam 

prezentacji placówki, przedstawię środowisko lokalne,  położenie placówki i bazę 

dydaktyczną. Następnie dokonam prezentacji wychowanków przedszkola i personelu oraz 

współpracy z rodzicami i instytucjami, organem prowadzącym i nadzoru pedagogicznego. 

Dokonam analizy mocnych i słabych stron placówki oraz zagrożeń i szans. W drugim 

rozdziale przeanalizuję wpływ wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001;2000 na 

jakość pracy przedszkola. Przedstawię metodologiczne podstawy pracy, a następnie dokonam 

analizy systemu w procesie podstawowym i pomocniczych. W trzecim rozdziale przyjrzę się 

korzyściom płynącym z wdrożenia systemu zarządzania jakością na działalność placówki. 
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ROZDZIAŁ I 

 
 

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY 
 

 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze, wychodząc naprzeciw potrzebom 

społecznym, od 2001 roku prowadzi niepubliczne przedszkole dla dzieci z 

niepełnosprawnością sprzężoną. Matka Piotra chorego na autyzm i wrodzoną łamliwość 

kości, napisała do sióstr elżbietanek: 

„Drogę do tego, co osiągnęłam nazywam „sukcesem”. Nigdy nie było mi łatwo 

(...).Pytałam Boga, „dlaczego to właśnie mnie to spotkało?” -  czując ogromny żal. Lecz 

nigdy nie poddawałam się. Pomimo wielu wyrzeczeń, postanowiłam całkowicie poświęcić się 

pracy nad moim ukochanym synem, nie zaniedbując córki i męża. Odpowiedziałam sobie na 

wcześniej zadane pytanie „A dlaczego to nie mi miało się to przytrafić, czym różnię się od 

innych, żeby miało mnie to ominąć i dlaczego to inni mieliby cierpieć, a nie ja?”  

W życiu musimy nauczyć się żyć z tym, co nam pisane, nawet gdy jest to cierpienie. To, co 

przeżyłam było bardzo bolesne, ale nie tylko dla mnie. Cierpiał mąż i córka, którzy od 

początku kochali Piotrusia” (Anna – mama Piotra). 

Siostry postanowiły pomóc rodzicom w wychowaniu i opiece nad dziećmi z 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i słowa matki chorego dziecka były inspiracją do 

otwarcia przedszkola. Było to nowe doświadczenie w działalności charytatywnej 

zielonogórskiej wspólnoty elżbietańskiej. Przedszkole zostało zaakceptowane przez 

społeczeństwo zielonogórskie.  

 

1.1 Środowisko społeczne i położenie placówki 

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci z miasta i gminy Zielona Góra. Miasto liczy ok. 

118 tys. ludności, położone w pobliżu granicy polsko – niemieckiej. Wielu mieszkańców 

miasta i gminy pracuje za granicą. Wśród ludności łatwo zaobserwować można duże różnice 

w statusie ekonomicznym, które są m.in. wynikiem wysokiej stopy bezrobocia. Na uwagę 

zasługuje pięknie utrzymana zieleń miejska, zagospodarowane parki i zielone skwery. 

W centrum miasta, w sąsiedztwie wojewódzkiej biblioteki, filharmonii i starego rynku 

położony jest budynek sióstr elżbietanek, przez mieszkańców od bardzo dawna nazywany 

„Elżbietanki” W trzypiętrowym domu, na pierwszym piętrze mieści się przedszkole. Budynek 
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przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada własny parking, wygodny 

podjazd do budynku. Wnętrze budynku jest wyposażone w windę. Na parterze znajduje się 

nowocześnie wyposażona przychodnia rehabilitacyjna, w której dzieci korzystają z zabiegów. 

Dwa pozostałe piętra przeznaczone są dla młodzieży niepełnosprawnej, uczęszczającej na 

zajęcia do szkół średnich i na uniwersytet.  

 

1. 2 Baza dydaktyczna 

Przedszkole posiada sale dydaktyczne i sale zabaw dostosowane do potrzeb dzieci. Bardzo 

dobre warunki lokalowe, specjalnie dobrane są pod kątem rozwoju emocjonalnego i 

fizycznego dzieci. 

Szczególną uwagę przywiązuje się do estetyki, wyglądu i wyposażenia pomieszczeń 

przedszkolnych. W przedszkolu znajdują się między innymi kąciki tematyczne wyposażone w 

odpowiednie pomoce i materiały dydaktyczne, do których dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Dzięki temu dzieci mogą eksperymentować, badać i poznawać otaczający świat według 

własnych potrzeb i zainteresowań. 

Sale wyposażone są w bezpieczne zabawki. Całe wyposażenie podlega regularnym 

przeglądom pod kątem dalszego bezpiecznego użytkowania. Zabawki są zaprojektowane i 

wykonane z bardzo dobrych materiałów. 
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1. 3 Wychowankowie 

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej.  

Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie kompleksowej rehabilitacji w sferze:  

- psychologicznej,  

- społecznej,  

- medycznej. 

Poprzez jak najwcześniejszą rewalidację dziecko przygotowywane jest do samodzielności. 

Wydobywając maksymalny potencjał jego możliwości intelektualnych i ruchowych 

zachowywana jest zasada indywidualizacji. Zadanie to realizuje placówka w ścisłej 

współpracy z rodzicami. 

Rekrutacja dzieci do przedszkola jest ściśle określona. Za proces naboru odpowiedzialny 

jest dyrektor placówki. Ogłoszenie o naborze jest wywieszane w kwietniu, w przedszkolu, na 

tablicy informacyjnej w przychodni rehabilitacyjnej, z której usług korzystają bardzo licznie 

pacjenci z terenu miasta i gminy, i jeżeli zachodzi taka potrzeba również na stornie 

internetowej placówki. W ogłoszeniu o naborze przedstawione są warunki, jakie muszą być 

spełnione, aby ubiegać się o pobyt w placówce. Rodzic razem z kartą zgłoszenia zobowiązany 

jest dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na tej podstawie rozpatrywany 

jest wniosek o przyjęcie dziecka. Dyrektorka w maju powołuje komisję, w skład której 

wchodzi jeden z rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i nauczycielka. Lista dzieci 

przyjętych do placówki w nowym roku szkolnym jest do wglądu u intendentki. 

Obecnie do przedszkola uczęszcza dziesięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia. 

Wszystkie dzieci są niepełnosprawne. Z Zespołem Downa i niepełnosprawnością 

intelektualną jest troje dzieci. Sześcioro maluchów urodziło się z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym. Czworo spośród nich jest niepełnosprawnych intelektualnie, a dwoje ruchowo. 

Te dzieci są w normie intelektualnej. Jedno dziecko jest autystyczne z wysokim ilorazem 

inteligencji. Czworo spośród wszystkich dzieci przy poruszaniu potrzebuje pomocy drugiej 

osoby. Praca w przedszkolu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga od 

nauczyciela ogromnej wiedzy, umiejętności pracy z indywidualnym przypadkiem oraz pracy 

z rodzicami, którzy często proszą o fachowe porady. Wszystkie dzieci pochodzą z pełnych 

rodzin. Status ekonomiczny tych rodzin jest bardzo zróżnicowany. Rodzice dzieci z Zespołem 
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Downa są osobami po 40 roku życia. Starsi rodzice są w grupie ryzyka poczęcia dziecka z 

„Downem”. 

 

 

 

1.4 Nauczyciele i opiekunowie 

 

Dziećmi w przedszkolu zajmują się dwie nauczycielki i dwie opiekunki. 

Wychowawczyniami są siostry zakonne. Każdy z pracowników ma jasno określone zasady w 

zawodowej karcie pracy. Są tam wyszczególnione zadania, uprawnienia i odpowiedzialność. 

W placówce opracowano także kategorie i rodzaje kwalifikacji dla określonego zawodu. 

Nauczycielki posiadają umiejętności i kwalifikacje do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. 

Panie z personelu obsługi ukończyły w tym roku 200-godzinny kurs dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych. Zakres materiału obejmował wiele godzin z psychologii, pedagogiki, 

pierwszej pomocy medycznej. Na terenie placówki organizowane są szkolenia dla całego 

personelu z komunikacji interpersonalnej. Podejmowane przez pracowników pedagogicznych 

i obsługi dokształcanie, umiejętności i zdolności podnoszą jakość pracy przedszkola. 

 

1. 5 Współpraca z rodzicami, instytucjami i lokalnym środowiskiem 

 

a/ współpraca z rodzicami 

W przedszkolu duża wagę przykłada się do współpracy z rodzicami. Rodzice dzieci 

mogą uczestniczyć w każdych zajęciach, obserwować swoje dziecko w nowych dla niego 

sytuacjach. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, ale także o problemach, 

na jakie napotykają nauczycielki w konkretnych sytuacjach wychowawczych w pracy. 

Wspólnie z rodzicami starają się takim problemom zaradzić. Razem organizujemy 

uroczystości przedszkolne, na przykład: w listopadzie spotkanie z okazji elżbietańskiego 

święta, spotkanie opłatkowe i wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, który 

łączy w sobie Dzień Matki, Dziecka i Ojca. Zawsze są to radosne spotkania i owocne w 

wymianę doświadczeń. 

b/ współpraca z innymi placówkami 

Zalety małej grupy w pracy indywidualnej z niepełnosprawnymi są oczywiste. Dla 

pełnego rozwoju dziecka potrzebna jest także współpraca z innymi środowiskami. W 

przedszkolu sióstr maksymalnie wykorzystywane są wszelkie okazje do kontaktu z innymi 
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placówkami i stowarzyszeniami, np. uczestnictwo we wspólnych zajęciach muzycznych, 

plastycznych i przedstawieniach. Organizowane są wespół z Miejskim Przedszkolem nr 34 i 

Stowarzyszeniem dla Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” wyjazdy do ZOO we Wrocławiu i 

Świerkocinie, do lasu, nad wodę do ośrodków wypoczynkowych i na basen do Polkowic. 

Wspólne wycieczki już na stałe wpisane zostały do kalendarza placówki. 

Te spotkania są doskonałymi lekcjami integracji z dalszym otoczeniem, wzbogacenia 

o nowe doświadczenia i uwrażliwiania na przeżycia estetyczne. Wszystko to ma niewątpliwie 

wpływ na kształtowanie osobowości i wrażliwości naszych przedszkolaków. 

 

c/ współpraca z instytucjami 

 W przedszkolu przeznaczonym dla dzieci niepełnosprawnych konieczna jest 

współpraca z wieloma instytucjami, które zajmują się pomocą osobom „sprawnym inaczej”. 

Do takich instytucji należy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Przychodnia 

Rehabilitacyjna, logopedzi i lekarze prowadzący dziecko, Miejski ośrodek Pomocy 

Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Trzeciego Wieku, biblioteka, filharmonia, teatr, 

firma szkoleniowa „Exandii”, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Placówka współpracuje także z 

lokalnymi mediami, z pomocy których korzystają także rodzice.  

 

1. 6 Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000  

 

W listopadzie 2004 roku został wdrożony w przedszkolu system zarządzania jakością. 

Po audicie zewnętrznym placówka otrzymała certyfikat ISO 9001:2000. System wymaga 

uporządkowania i permanentnego monitorowania podejmowanych działań. Został 

wypracowany specjalny system procesów i procedur. 

W ramach systemu zarządzania jakością wyodrębnione zostały trzy grupy procesów, 

w skład których wchodzą: 

Procesy  podstawowe: 

1. Rekrutacja dzieci 

2. Opieka i wychowywanie dzieci 

Proces  zarządzania: 

1. Przegląd zarządzania  

Procesy  pomocnicze: 

1. Zarządzanie personelem 
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2. Zarządzanie infrastrukturą 

3. Zakupy 

4. Obsługa gastronomiczna (proces zewnętrzny) 

 

 

1. 7 Współpraca z organem prowadzącym, nadzorującym i samorządem terytorialnym 

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety - 

Prowincja Poznańska. Zgromadzenie jest właścicielem terenu i budynku, w którym mieści się 

placówka. Pomieszczenia użytkowane przez przedszkole zakon wydzierżawia bezpłatnie.  

Dotacja, która jest przekazywana przez Urząd Miasta przeznaczana jest na płace i 

wydatki związane z bieżącą działalnością. Subwencje przyznane placówce zawsze 

przekazywane są w odpowiednim czasie. Współpraca między przedszkolem a samorządem 

układa się poprawnie. Sprawnie działa także przepływ informacji między placówką a 

Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miejskim. 

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z 

delegaturą w Zielonej Górze. Fachowe rady, cenne wskazówki i sugestie w kontaktach z 

wizytatorami przyczyniają się w sposób znaczący do uzyskiwania wysokiej jakości pracy w 

placówce, zadowolenia rodziców i komfortu pobytu dzieci oraz wychodzenia naprzeciw 

zapotrzebowaniu społeczności lokalnej. 

 

1. 8 Analiza kompleksowa placówki (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia) 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. akceptacja przedszkola przez rodziców i 

personel 

2.  jedyne tego typu przedszkole w mieście 

3. pierwsze przedszkole z certyfikatem ISO 

9001:2000 

4. dobre relacje interpersonalne 

5. dobra baza i właściwe wyposażenie 

6. zapewnione środki na utrzymanie i rozwój 

placówki 

1. brak pełnej współpracy z rodzicami ze 

strony wychowawczyni 

2. za słabe współdziałanie z rodzicami we 

włączanie się ich w życie placówki 

3. zbyt słaba promocja w środowisku 

rodziców dzieci niepełnosprawnych 

4. niedostateczna współpraca z poradniami 

specjalistycznymi 

5. brak odpowiedniej rehabilitantki 
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7. odpowiednie położenie (centrum miasta) 

8. zdolni nauczyciele  

9. odpowiednio szkolony personel obsługi 

10. dobrze prowadzona dokumentacja 

dziecka 

11. wyraźnie określone kompetencje 

pracowników 

12. poprawnie układająca się współpraca z 

organem prowadzącym, nadzoru i 

samorządem 

6. zbyt mały plac zabaw dla dzieci 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. stworzenie przedszkola integracyjnego 

2. wdrożenie programu autorskiego 

3. ściślejsze nawiązanie współpracy ze 

stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych 

4. nawiązanie współpracy z ośrodkiem dla 

dzieci niepełnosprawnych w Niemczech 

  

1. powstanie przedszkoli prywatnych na 

terenie miasta 

2. zmiana polityki rządu w dofinansowaniu 

specjalnych placówek niepublicznych 

3.  niski przyrost naturalny 

4. wzrastające bezrobocie 

 

 W powyższym rozdziale dokonałam prezentacji Przedszkola prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Po dokonaniu analizy i jasnym określeniu mocnych i 

słabych stron placówki, szans i zagrożeń, w kolejnym rozdziale szczegółowo przedstawię, 

jaki wpływ ma wdrożenie normy ISO 9001:2000 na jakość pracy w przedszkolu.   
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ROZDZIAŁ II 
 
 

ANALIZA WPŁYWU WDROŻENEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000 NA JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA  

 
 

„Celem pracy nie jest bezbłędność, lecz doskonalenie się” 

 

W niniejszym rozdziale przedstawię metodologiczne podstawy pracy, dokonam 

analizy wpływu wdrożonego systemu w procesie podstawowym, którym jest opieka i 

wychowanie oraz w procesie zarządzania i procesach pomocniczych. Przedstawię wyniki 

przeprowadzonych badań.  

 

2.1 Metodologiczne podstawy pracy 

 

Celem pracy jest zbadanie wpływu wdrożonej normy ISO 9001:2000 na jakość pracy 

Przedszkola Sióstr Elżbietanek. Obranie takiego celu da odpowiedź na pytanie, czy wdrożenie 

ISO przyczyniło się do podniesienia jakości pracy placówki i zadowolenia rodziców ze 

świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych.  

 Problem badawczy pracy można przedstawić w postaci pytania: 

Jaki wpływ na podnoszenie jakości pracy Przedszkola Sióstr Elżbietanek ma wdrożenie 

systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000? 

 Przy tak sformułowanym problemie postawiłam następująca hipotezę: 

Wdrożony system zarządzania jakością przyczynił się do podniesienia jakości pracy 

przedszkola przez: udoskonalenie dokumentacji związanej obserwacją postępów dziecka, 

przepływu informacji miedzy placówką a rodzicem, włączenie rodziców w proces tworzenia 

programu terapii indywidualnej, zapewnienia prawidłowego nadzorowania infrastruktury, 

zarządzania personelem i zapewnienie, że nabywany towar spełnia ustalone wymagania do 

realizacji zadań przedszkola oraz oceny i kwalifikacji dostawców. 

 Metodami, które zastosowałam są: analiza dokumentów, badania ankietowe, wywiad i 

obserwacja. 

 Ze względu na małą liczebność dzieci w przedszkolu mogłam zastosować wszystkie 

metody. 

Analiza dokumentów pozwoliła mi na zebranie dużej ilości informacji o wdrożonym 

systemie, ponieważ każda procedura ma dokładnie opisane i rejestrowane procesy. 
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Prowadzona dokumentacja w połączeniu z obserwacją pozwalają wyciągać poprawne 

wnioski.  

Badania ankietowe przeprowadzone wśród wszystkich rodziców w przedszkolu 

pokazały, jaki jest stopień zadowolenia z pracy placówki, a także inspirują przy opracowaniu 

planu działania na nowy rok szkolny. Ankieta miała charakter anonimowy. Pytania zawarte w 

kwestionariuszu były w większości półotwarte, w dwóch pytaniach należało zaznaczyć skalę i 

jedno pytanie otwarte. 

Wywiad z rodzicami został przeprowadzony na temat zebrań. Każdemu rodzicowi 

zadane zostało 6 pytań. W dalszej części pracy dokonam analizy przeprowadzonego 

wywiadu. Wywiad miał na celu sprawdzenie przepływu informacji w placówce.  

Obserwacja pozwala na poznanie zachowań dzieci, rodziców, pracowników. Pozwala 

również zauważyć sposób komunikowania się dzieci z wychowawczynią i innymi 

pracownikami, wychowawczyni z rodzicami, i pracowników między sobą. Obserwacja 

pozwala na bieżąco weryfikować prowadzoną dokumentację i zgodność zapisów z 

zachodzącymi procesami. Wadą obserwacji jest postrzeganie i interpretowanie faktów z 

korzyścią dla podmiotu lub przedmiotu obserwacji. 

Zmiennymi niezależnymi w pracy są ustalone procesy, które mają wpływ na 

podnoszenie jakości pracy przedszkola. Są nimi: opieka i wychowanie, zarządzanie 

personelem, zarządzanie infrastrukturą i środki potrzebne do realizacji zadań. 

Zmiennymi zależnymi są zmiany, jakie dokonały się w placówce w wyniku 

wdrożenia systemu zarządzania jakością. 

Wskaźnikami zmian, jakie dokonały się w placówce są: 

1. Zapewnienie powtarzalności i przejrzystości kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola. 

2. Placówka posiada program rozwoju oraz określone cele i kierunki działania. 

3. Program rozwoju określa zadania służące doskonaleniu jakości pracy. 

4. Nauczyciele i rodzice uczestniczą w realizacji celów placówki. 

5. Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne wychowanków i odpowiednio 

organizuje proces kształcenia. 

6. Organizacja opieki, wychowania i kształcenia podlega systematycznej analizie i ocenie. 

7. Przyjęte przez placówkę wartości wychowawcze są uzgodnione z rodzicami i przez nich 

akceptowane. 

8. Placówka wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb wychowanków w zakresie 

opieki. 

9. Przedszkole współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną. 
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10. Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań 

statutowych. Wielkość, wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają ich 

przeznaczeniu i funkcji.  

11. Wyposażenie przedszkola jest właściwie utrzymane i zabezpieczone. Systematycznie jest 

analizowany stan pomieszczeń i wyposażenia. 

12. Wyposażenie spełnia ustalone wymagania. Dostawcy podlegają ocenie i kwalifikacji. 

13. Personel posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania czynności mających wpływ 

na jakość pracy placówki na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, 

umiejętności i doświadczenia. 

 

  

2. 2 Analiza wdrożonego systemu w procesie podstawowym 

 

Na proces podstawowy w systemie zarządzania jakością składa się: 

a/ rekrutacja dzieci 

b/ opieka i wychowanie dzieci 

Pierwszy proces został omówiony w rozdziale I punkt 1.3. Przed wdrożeniem ISO 

9001:2000 nie było w placówce jasno określonych zasad rekrutacji dzieci. Rodzic, który 

zgłosił się otrzymywał kartę zgłoszenia i jeżeli dziecko spełniało wymagania statutowe 

zostawało przyjęte. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydawała orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom dopiero rozpoczynającym obowiązek szkolny. 

Obecnie dziecko, które uczęszcza do specjalnej placówki musi takie orzeczenie posiadać już 

od 3 roku życia. Rodzice są zobowiązani do 30 czerwca dostarczyć orzeczenie, aby wniosek o 

przyjęcie dziecka został rozpatrzony przez komisję kwalifikacyjną. Zgłaszający się rodzic ma 

możliwość zapoznania się u wychowawczyni z instrukcją przyjęcie dziecka do przedszkola.  

Celem procesu „opieka i wychowanie” jest zagwarantowanie każdemu dziecku 

zaspokojenia potrzeb, wszechstronnego rozwoju jego możliwości, zdolności, talentów, bez 

nacisków i przymusu, poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania 

świata. Celem jest także zaangażowanie rodziców w proces opieki i wychowania dziecka 

poprzez zapoznanie z kartą obserwacji wstępnej (załącznik nr 1) i programem terapii 

indywidualnej (załącznik nr 2). 

Przed wdrożeniem systemu rodzice nie byli angażowani w tworzenie indywidualnego 

planu rozwoju dziecka. Informacja o dziecku była przekazywana „na bieżąco”. Brakowało 

usystematyzowanego monitoringu rozwoju dziecka. Na początku roku wychowawczyni 
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zakładała kartę obserwacji dziecka w formie opisowej. Dokument ten nie był przedstawiany 

rodzicowi. Wychowawczyni prowadziła zeszyty obserwacji dziecka też tylko w formie 

opisowej, co było mało przejrzyste i niedokładne. Obecnie każde dziecko ma comiesięczną 

ocenę realizacji planu pracy z dzieckiem (załącznik nr 3) i kartę monitorowania pracy z 

dzieckiem (załącznik nr 4). Rodzic na własne życzenie ma wgląd do dokumentów i 

zapoznania się z rozwojem. Rodzice, korzystając ze specjalistycznych poradni, są tam 

proszeni o opinię z przedszkola, do którego ich dziecko uczęszcza. Taką opinię 

wychowawczyni wydaje na specjalnie przygotowanym formularzu (załącznik nr 5). 

Informacje o dziecku czerpie z karty pracy z dzieckiem, którą systematycznie wypełnia. Na 

zakończenie roku szkolnego, każdy rodzic otrzymuje opis przebiegu rozwoju dziecka i ocenę 

realizacji planu terapii indywidualnej (załącznik nr 6). 

Dzięki wdrożeniu ISO jasno też zostały określone zasady opieki nad dzieckiem w 

przedszkolu. Rodzic jest odpowiedzialny za dziecko do chwili oddania pod opiekę 

wychowawczyni i od chwili odbioru dziecka. Te zasady w pierwszych latach działalności 

placówki funkcjonowały niepoprawnie. Częstym przypadkiem było również pozostawienie 

chorego lub zabrudzonego dziecka w placówce. Obecnie każdy rodzic zapoznaje się z 

zasadami na początku roku i podpisuje, że przyjął informację do wiadomości. Zasady te 

zawarte zostały w instrukcjach.  

Możliwość współtworzenia indywidualnego programu pracy z dzieckiem, możliwość 

wglądu w dokumentację dziecka na życzenie rodzica, jasność zasad co do opieki i codziennej 

oceny stanu zdrowia i higieny osobistej sprawiły, ze rodzice czują, iż dziecko ma zapewnioną 

dobrą opiekę. 

Słabą stroną placówki były plany pracy z dziećmi. Były one bardzo ogólnikowe i 

niezmienne. Brakowało długoterminowego planu rozwoju placówki. Plany miesięczne były 

niespójne. Nie było jasno określonych celów. Rodzice nie byli zapoznani z planami. Przed 

rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego opracowano czteroletni plan rozwoju placówki, 

który już na dzień dzisiejszy jest do uzupełnienia i udoskonalenia, ponieważ nie do końca 

odpowiada zaspokojeniu potrzeb wychowanków. Do zmiany jest jego część w zakresie 

programowym. Na podstawie tego planu jest utworzony plan roczny. Wychowawczyni 

tworząc plany miesięczne uwzględnia realizację zadań rocznych. Plan miesięczny (załącznik 

nr 7) jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców. Plan miesięczny nie uwzględnia 

poszczególnych zajęć w danym dniu. W poniedziałek każdego tygodnia jest podawany do 

informacji plan tygodniowy (załącznik nr 8). Rodzice mają szansę zapoznać się z zajęciami, 

które w danym dniu są przeprowadzane. Terminy realizacji planów są zawarte w instrukcji.  
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Została także opracowana instrukcja postępowania i zapewnienia opieki dzieciom w 

czasie wyjazdów i wycieczek. To przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa rodziców, 

których dzieci biorą udział w wyprawach poza teren przedszkola. Podczas wycieczek 

przypada jedna opiekunka na jednego wychowanka i dodatkowo jedna osoba. Dzieci 

wybierają same opiekuna i mogą go zmieniać podczas wyjazdu. Przed wdrożeniem ISO 

również była zapewniona dobra opieka dzieciom, ale opiekunki dla poszczególnego 

wychowanka były przydzielone imiennie. To wprowadzało nieporozumienia miedzy 

wychowawczynią a rodzicami. Dziecko nie miało możliwości wyboru. 

 

TABELA 1 

Rekrutacja dzieci, opieka i wychowanie przed i po wdrożeniu ISO 

PRZED WDROŻENIEM PO WDROŻENIU 

RRKRUTACJA 

1. dziecko przyjmowane do przedszkola z 

niepełną dokumentacją 

2. przyjęcie przez dyrektorkę 

3. przyjęcia są przez cały rok szkolny 

4.brak jasnych zasad rekrutacji 

1. dziecko przyjmowane z pełną dokumentacją 

2. przyjęcia dokonuje komisja rekrutacyjna 

3. określony czas przyjmowania do placówki 

4. zasady rekrutacji reguluje instrukcja 

OPIEKA I WYCHOWANIE 

1. uboga dokumentacja pracy z dzieckiem 

a/ obserwacja wstępna 

b/ zeszyt obserwacji 

c/ opinia końcowa pracy z dzieckiem 

 

 

 

2. brak określonych zasad opieki i codziennego 

przejmowania dziecka od rodzica 

3. brak długoterminowych planów pracy 

 

4. miesięczne plany pracy tylko do użytku 

wychowawczyni 

 

5. wyznaczone imiennie osoby dla 

poszczególnych wychowanków 

 

1. rozszerzona dokumentacja: 

a/ karta obserwacji wstępnej dziecka 

b/ program terapii indywidualnej 

c/ karta monitorowania pracy z dzieckiem 

d/ ocena realizacji planu pracy z dzieckiem 

e/ opis – ocena końcowa realizacji planu pracy 

f/ opinia o dziecku 

2. jasno określone zasady w instrukcji z którą 

zapoznaje się rodzic 

3. opracowano plany pracy w zakresie 

programowym, organizacyjnym i materialnym 

4. wywieszony na tablicy ogłoszeń 

a/ miesięczny plan pracy 

b/ tygodniowy plan pracy 

5. każde dziecko ma zapewnioną opiekę. 

Opiekuna wybiera samodzielnie 

 

 

 

2. 3 Zestawienie wyników badań ankietowych 
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Analiza dokumentów pozwoliła ukazać zmiany, jakie zaszły w przedszkolu po wdrożeniu 

systemu zarządzania jakością w zakresie opieki i wychowania. Wyniki przeprowadzonej 

ankiety potwierdzają, że wprowadzone zmiany korzystnie wpływają na poczucie 

bezpieczeństwa i zadowolenie rodziców z pobytu ich dzieci w przedszkolu. Ankieta została 

przeprowadzona w maju br.  

TABELA 2 

Czy dzieci w przedszkolu czuja się bezpiecznie? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

 

TABELA 3 

Czy dzieci chętnie chodzą do przedszkola? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 



 

Wszyscy rodzice przyznali, że ich dziecko w przedszkolu czuje się bezpiecznie i chętnie do 

niego chodzi. Każdy rodzic ma prawo zostać z dzieckiem na zajęciach tak długo, jak uzna to 

za stosowne. Najczęściej rodzice korzystają z tej możliwości i dopiero kiedy przekonają się, 

że personel troszczy się o ich pociechę i maluch czuje się pewnie i bezpiecznie, zostawiają 

dziecko samo. 

 

TABELA 4 

Czy w przedszkolu działa sprawny system przepływu informacji? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

 

System przepływu informacji wszyscy rodzice uznali za zadowalający, chociaż w jednym z 

kolejnych pytań czują się niedoinformowani. Wszystkie informacje w placówce są 

wywieszane na tablicy ogłoszeń. Jeżeli zachodzi taka potrzeba informacje są przekazywane 

osobiście zainteresowanym osobom.  

TABELA 5 

Czy akceptuje Pan(i) zasady wychowawcze obowiązujące w przedszkolu? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

nie znam tych zasad 0 

 

Każdy rodzic w chwili zgłoszenia chęci umieszczenia dziecka w placówce jest informowany 

min. o zasadach wychowawczych obowiązujących w przedszkolu. Jeżeli rodzic wybiera 

przedszkole sióstr to jednocześnie akceptuje zasady wychowawcze. Zdarzają się interesanci, 

którym nie odpowiada wychowanie w duchu katolickim. Takie osoby wybierają dla swojego 

dziecka inną placówkę. 

TABELA 6 

Czy przedszkole troszczy się o dzieci na początku pobytu? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

 

Rodzic ma szansę obserwacji troski personelu o jego dziecko, ponieważ zawsze może 

uczestniczyć w zajęciach. W pierwszych tygodniach wychowawczyni przedstawia rodzicowi 
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kartę obserwacji dziecka. Przypuszczam, że dlatego wszyscy rodzice mają świadomość, co 

potwierdzili w odpowiedzi na pytanie ankietowe, że ich dzieci są objęte dobrą opieką. 

TABELA 7 

Czy dzieci mają dobry kontakt z wychowawczynią? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

nie wiem 0 

 

Jak wynika z danych rodzice są zadowoleni z kontaktu ich pociech z wychowawczynią. 

Rodzice codziennie mają okazję zaobserwować w jaki sposób dzieci się witają i żegnają z 

wychowawczynią i opiekunkami. 

 Kolejne to pytania półotwarte. Na pierwszą część pytania odpowiedzieli wszyscy 

rodzice, natomiast druga część została bez odpowiedzi. 

TABELA 8 

Czy przedszkole uwrażliwia wychowanków na potrzeby innych dzieci? Jeśli TAK, to w jaki sposób? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

 

Rodzice zgodnie potwierdzili, że w placówce dzieci są uwrażliwiane na potrzeby innych 

dzieci. W karcie pracy dziecka jest to jeden z punktów nad którym wychowawczyni ma 

szczególnie pracować , bo ma przypisaną duża wagę. Na drugą część pytania odpowiedziały 

tylko 2 osoby. Jeden z rodziców zauważył, że dziecko uczy się pomagać słabszym, a inny 

rodzic stwierdził, że nie jest na ten temat informowany przez personel. 

TABELA 9 

Czy przedszkole rozwija samodzielność dzieci? Jeśli TAK, to w jaki sposób? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

 

Wszyscy rodzice stwierdzili, że przedszkole przyczynia się do usamodzielnienia ich dzieci. 

Najczęstszymi odpowiedziami o sposób w jaki to robi, były takie, które mówią o nauce 

czynności samoobsługowych, samodzielności w wykonywaniu różnych prac artystycznych, 

prawidłowym zachowaniu w nowym środowisku. Rodzice zauważyli te cechy wypracowane 

w dziecku, na które placówka kładzie duży nacisk. Dzieci do przedszkola trafiają mało 
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samodzielne, nadopiekuńczy rodzice czasami nie pozwalają dziecku odkryć w sobie 

możliwości wykonywania podstawowych czynności samodzielnie. 

 

TABELA 10 

Czy działania wychowawcze przedszkola prowadzą do fizycznego, społecznego, moralnego, duchowego i 

kulturalnego rozwoju dzieci? Jeśli TAK, to w jaki sposób? 

N=10                                Dane w % 

tak 100 

nie 0 

 

Wszyscy rodzice zgodnie odpowiedzieli, że działania przedszkola przyczyniają się do 

rozwoju dzieci w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Ważne, prawie dla wszystkich 

rodziców jest integracja ze środowiskiem lokalnym, występy dzieci na deskach teatru 

lubuskiego, nauka o otaczającym świecie i zasadach rządzących nim, formacja duchowa przez 

modlitwę i katechezę. Rodzice doceniają także dużą ilość wyjazdów z dziećmi poza Zieloną 

Górę. 

TABELA 11 

Czy dzieci zdobywają w przedszkolu umiejętność pracy w grupie? 

N=10                                Dane w % 

tak 90 

nie 0 

nie wiem 10 

 

W zdecydowanej większości rodzice odpowiedzieli, że ich dzieci uczą się pracy w grupie. 

Jeden z rodziców nie jest zorientowany, czy jego dziecko uczy się żyć z innymi ludźmi nie 

tylko obok siebie, ale współpracując ze sobą. Trudno powiedzieć dlaczego brakuje rodzicowi 

informacji na ten temat. 

 

TABELA 12 

Jak Pan(i) ocenia sposób przekazywania informacji o postępach dziecka? 

N=10                                                                                                                                      Dane w % 

a/informacja o postępach mojego dziecka jest rzetelna i wyczerpująca 90 

b/ najczęściej przedszkole informuje o niedociągnięciach w postępach dziecka 10 

c/ praktycznie nie jestem informowany(a) o postępach dziecka 0 

d/ jest jeszcze inaczej. Jak? 0 
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Z odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość rodziców jest rzetelnie i wyczerpująco 

informowana o postępach dziecka. Jeden tylko rodzic uważa, że przekazywane są tylko 

negatywne informacje. Taki sygnał ze strony rodzica jest ważny w kontaktach z rodzicem. 

Zastanawiające jest czy więcej rodziców 

TABELA 13 

Czy zna Pan(i) program terapii indywidualnej dziecka? 

N=10                                                                                                                                      Dane w % 

a/ tak, uczestniczyłem(am) w jego tworzeniu  20 

b/ tak, miałem(am) okazję zapoznać się z nim 80 

c/nie, nie miałem(Am) okazji zapoznać się z nim 0 

d/ nie, nie interesuję się nim 0 

 

Ośmioro rodziców udzieliło odpowiedzi, że zapoznało się z programem terapii indywidualnej, 

a tylko dwoje przyznało, ze uczestniczyło w tworzeniu. Nie wszyscy rodzice skorzystali z 

możliwości włączenia się w tworzenie programu. Każdy rodzic po zapoznaniu się miał szanse 

nanieść swoje uwagi.  

 

TABELA 14 

Jak ocenia Pan(i) stosunki między personelem, a rodzicami w przedszkolu? 

N=10                                                                                                                                      Dane w % 

a/ są bardzo dobre 80 

b/ są dobre 20 

c/są bardzo różne: i złe i dobre 0 

d/ nie są najlepsze 0 

e/ są zdecydowanie złe 0 

 

Stosunki miedzy rodzicami, a personelem zostały ocenione bardzo wysoko jako dobre i 

bardzo dobre. Być może jest to wynikiem szkoleń personelu w zakresie komunikacji 

interpersonalnej. 

 

TABELA 15 

Czy jest Pan(i) zadowolona z przedszkola swojego dziecka? 

N=10                                                                                                                                       

Nie jestem zadowolony(a) 1 2 3 4 5 Jestem zadowolony(a) 

 0 0 0 40 60 Dane w % 

 

TABELA 16 
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Czy jest Pan(i) zadowolona ze współpracy z przedszkolem swojego dziecka? 

N=10                                                                                                                                       

Nie jestem zadowolony(a) 1 2 3 4 5 Jestem zadowolony(a) 

 0 0 0 40 60 Dane w % 

 

Rodzice w odpowiedziach zadeklarowali, że są zadowoleni ze współpracy przedszkola z 

dzieckiem i działalności placówki. System zarządzania jakością ISO 9001:2000 był wdrażany 

z myślą o podniesieniu jakości pracy placówki w celu zaspokojenia potrzeb klientów którymi 

są dzieci niepełnosprawne i ich rodzice oraz zadowolenia ich ze świadczonych usług. 

 

2. 4 Przepływ informacji w przedszkolu 

Słabą strona pracy placówki był niewłaściwy przepływ informacji miedzy rodzicami, a 

dyrektorem i wychowawczynią. Rodzice narzekali na małą ilość zebrań. Możliwość 

codziennego kontaktu nie wystarczała. W maju br. siostra dyrektor przeprowadziła wywiad z 

każdym rodzicem. Wszystkim zadała takie same pytania: 

1. Czy jesteście Państwo zadowoleni z liczby zebrań jakie odbywają się w przedszkolu? 

Dokładnie połowa rodziców uważa, że zebrań jest jeszcze za mało, chociaż jest ich 5 w ciągu 

roku. 

 

2. Czy zawsze wiecie Państwo jaki jest cel zebrania? 

Wszyscy rodzice odpowiedzieli, że cel zawsze jest określony i pochwalili, że każdy z 

rodziców może jeszcze dopisać własne propozycje na najbliższe zebranie. 

 

 

 

3. Czy czas spotkania jest efektywnie wykorzystany? 

Rodzice wypowiadali się, że jeszcze jest go za mało i każda chwila jest zagospodarowana. 

Sami zauważyli, że ważną cechę wypracowali w grupie przedszkolnej, którą jest 

punktualność. Zebrania rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie, bez czekania na 

spóźnialskich. 

 

4. Czy dzięki zebraniom uzyskujecie Państwo informacje o postępach dziecka? 

Z wypowiedzi rodziców wynikało, że taką informację uzyskują w indywidualnych kontaktach 

z wychowawczynią, na podstawie własnej obserwacji. Na zebraniach uzyskują informacje o 

działalności placówki, planach i ich realizacji. Omawiane są uroczystości przedszkolne, 
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wyjazdy. Rodzice podkreślali, że informacje o dziecku najlepiej jak każdy uzyska 

bezpośrednio od wychowawczyni. 

 

5. Co zdaniem Państwa warto poprawić organizacji zebrań rodziców w przedszkolu? 

Rodzice zaproponowali, żeby w przedszkolu oprócz zebrań organizacyjnych zorganizować 

szkolenia. Wysunęli także propozycję częstszego wspólnego spotykania się w celu wymiany 

doświadczeń. Zaproponowano także możliwość spotkań indywidualnych z wychowawczynią, 

dyrektorką poza godzinami pracy przedszkola w celu możliwości zwierzenia się z 

problemów, różnych sytuacji życiowych, wsparcia duchowego i formacji duchowej. Kilku 

rodziców podkreśliło, że jest to przedszkole prowadzone przez siostry zakonne i nawet 

ojcowie chętnie przyszliby na indywidualne rozmowy.  

  

2. 5 Analiza procesu zarządzanie personelem 

 

Celem tego procesu w systemie zarządzania jakością jest zapewnienie kompetentnego 

i świadomego personelu, wykonującego czynności mające wpływ na podnoszenie jakości 

pracy placówki. Personel przyjmowany jest na podstawie odpowiedniego wykształcenia, 

posiadanych umiejętności i doświadczenia. Dla podnoszenia jakości pracy ważnym jest, aby 

personel chętnie podejmował różne formy dokształcania. 

 W placówce opracowano dokumentację dotyczącą zarządzania kadrami. 

Przed wdrożeniem ISO nie było jasno określonych wymagań, kwalifikacji, kompetencji i 

odpowiedzialności. Została opracowana dokumentacja związana z opisaniem wymagań dla 

stanowisk pracy: karta pracy wychowawczyni i kwalifikacje wychowawczyni (załącznik nr 9) 

oraz karta pracy pracownika obsługi i kwalifikacje pracownika obsługi (załącznik nr 10). 

Pracownicy zapoznali się z dokumentacją dotyczącą stanowisk pracy.  

 Dyrektor raz w roku dokonuje oceny pracownika korzystając ze stanowiskowej karty 

pracy pracownika i kwalifikacji. Pracownik zapoznaje się z dokonaną oceną(załącznik 11). 

Dyrektor omawia, co należy jeszcze udoskonalić w pracy, jakie są jego oczekiwania. Raz w 

roku również pracownik dokonuje oceny warunków pracy. 

 W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy zmotywowani do podejmowania 

dokształcania, otwarci na różnego rodzaju szkolenia. Każdy pracownik może zgłosić 

dyrektorowi potrzebę szkolenia. Dyrektor dokonuje oceny przydatności danego szkolenia. 

Pracownik zgłasza swoje zapotrzebowanie pisemnie. Bezpośrednio po realizacji szkolenia 

pracownik ma obowiązek dokonać oceny szkolenia na formularzu do tego przygotowanym  
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oraz dostarczyć zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Raz w roku przy ocenie 

pracownika dyrektor ocenia przydatność szkolenia w odniesieniu do wykorzystania zdobytej 

wiedzy w realizacji przydzielonych zadań. Raz w roku dyrektor dokonuje weryfikacji listy 

dostawców usług szkoleniowych. Jeżeli firma szkoleniowa otrzymuje zbyt małą ilość 

punktów placówka rezygnuje ze szkoleń w tejże firmie. 

 

TABELA 17 

Zarządzanie personelem przed i po wdrożeniu ISO 

PRZED WDROŻENIEM PO WDROŻENIU 

1. niesprecyzowane wymagania 

kwalifikacyjne, zadania, uprawnienia i 

odpowiedzialności 

2. brak informacji zwrotnej do pracownika o 

wykonywanej pracy i brak informacji dla 

pracodawcy o postrzeganiu przez 

pracowników warunków pracy 

3. niesprawdzalność przydatności odbytego 

szkolenia 

 

4. brak oceny rzetelności firm szkoleniowych 

 

 

1. opracowano kartę stanowiskową i 

wymagań kwalifikacyjnych 

 

2.opracowano kartę oceny pracownika i 

ankietę oceny warunków pracy 

 

 

3. ocena szkolenia przez pracownika i ocena 

przydatności szkolenia w realizacji zadań 

przez dyrektora 

4. weryfikacja dostawców usług 

szkoleniowych 

 
 

2. 6 Analiza zarządzania infrastrukturą 

 

Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego nadzorowania, utrzymywania i 

sprawności sprzętu i pomieszczeń używanych do realizacji zadań placówki i możliwości 

osiągania wysokiej jakości pracy. 

 Wyposażenie przedszkola jest właściwie utrzymane i zabezpieczone. Dokonywane 

zakupy są dokładnie przemyślane. Wdrożenie systemu zarządzania jakością pomogło w 

placówce uporządkować proces zakupu, ewidencjonowania i przeglądu wyposażenia.  

Zapotrzebowanie na wyposażenie składa pracownik u dyrektora, który podejmuje na 

piśmie decyzje o zakupie. Pracownik wypisuje tzw. wewnętrzne zapotrzebowanie zakupowe. 

Zakupiony towar podlega wprowadzeniu do księgi środków trwałych. Jeżeli wyposażenie 

podlega okresowej kontroli to zostaje wpisane do wykazu i planu okresowych przeglądów. Po 

dokonaniu tych czynności zostaje oddane do użytku. Wcześniej zakupione wyposażenie od 

razu było używane. Jeżeli wyposażenie podlega przeglądowi zewnętrznemu, to przegląd jest 

przez usługodawcę dokumentowany w karcie przeglądu. Jeżeli urządzenie jest niesprawne i 
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naprawa jest nieopłacalna wtedy dyrektor decyduje o likwidacji wyposażenia. Zakup 

oprogramowania podlega rejestracji. 

 Wyposażenie oddane do użytku podlega codziennej kontroli. Zakres i 

odpowiedzialność reguluje instrukcja. Dokonane przeglądy są rejestrowane codziennie w 

karcie kontroli pomieszczeń.  

 W celu dokonywania zakupu wysokiej jakości wyposażenia opracowano w 

przedszkolu listę kwalifikowanych dostawców towarów i usług. Przy ocenie dostawców 

dyrektor konsultuje się z pracownikami. Oceny dostawców dokonuje się raz w roku. Jeżeli 

pracownik chce dokonać zakupu u nieznanego jeszcze dostawcy musi uzyskać zgodę 

dyrektora.  

 Po otrzymaniu zamówionego towaru pracownik dokonuje oceny czy dostawa jest 

zgodna z oczekiwaniami. Jeżeli nie jest zgodna, dokonuje się reklamacji.  

 Stworzenie listy stałych dostawców i okresowa ich ocena pozwala na dokonywanie 

zakupu wysokiej jakości wyposażenia. Kilkakrotnie w placówce dokonywano reklamacji i 

zwrotu zakupionych towarów oraz wyeliminowano trzech dostawców.  

 

TABELA 18 

Zarządzanie infrastrukturą przed wdrożeniem ISO i po wdrożeniu 

PRED WDROŻENIEM PO WDROŻENIU 

1. brak księgi inwentaryzacyjnej 

2. nie dokonywano regularnie przeglądu 

wszystkich urządzeń 

3.sporadyczna kontrola pomieszczeń 

4. brak stałych dostawców 

1. ewidencja środków trwałych 

2. wykaz i plan przeglądów wyposażenia 

 

3. codzienny rejestr kontroli pomieszczeń 

4. ocena, weryfikacja i opracowanie listy 

stałych dostawców. 

 

  

Po dokonaniu analizy wpływu wdrożenia ISO 9001:2000 na jakość pracy przedszkola 

w następnym rozdziale przedstawię wnioski wynikające z pracy w systemie.  

 Wdrożony system należy ciągle doskonalić, co już można zauważyć, ale celem każdej 

pracy nie jest bezbłędność, lecz ciągłe doskonalenie 
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ROZDZIAŁ III 

 

 

JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR ELŻBIETANEK PO 

WDROŻENIU NORMY ISO 9001:2000 

 

 

Wdrożony w listopadzie 2004 system zarządzania jakością ISO 9001:2000 korzystnie 

wpłynął na jakość pracy Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze. W rozdziale tym 

przedstawię obszary działalność w których praca wyraźnie uległa poprawie dzięki 

wdrożonemu systemowi, szanse jakie niesie ze sobą poprawa jakości pracy placówki oraz 

nowe zadania, które wyraźnie zostały zauważone dzięki regularnie przeprowadzanym 

auditom wewnętrznym i informacji zwrotnej od rodziców na temat ich współpracy z 

przedszkolem. 

 

3. 1 Polityka jakości przedszkola w zakresie opieki i wychowania 

 

W dążeniu do stałego doskonalenia i spełnienia wymagań związanych z działalnością 

opiekuńczo – wychowawczą przyjęto w placówce politykę gwarantującą sprawną, rzetelną 

opiekę  i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Celem tejże polityki jakości jest najwyższy standard opieki i wychowania dziecka, 

rozumiany jako: wychowanie, zdrowie, postęp w rozwoju, współpraca z całą rodziną dziecka 

oraz formacja duchowa. 

Wartości szczególnie pielęgnowane przedszkolu to: 

- troska o dobro i rozwój dziecka, 

- każde dziecko ma prawo w sposób sobie właściwy odkrywania rzeczywistości, 

- dziecko ma prawo do badania i eksperymentowania, bo różnorodność doświadczeń   

            pozwala mu zgłębiać tajniki otaczającego świata,  

- każde dziecko ma prawo do indywidualnego tempa procesu rozwoju, 

- gwarancją harmonijnego rozwoju dziecka jest prawidłowa współpraca przedszkola  

            rodzicami. Szczególną uwagę zwraca się na to, by rodzice czuli się w przedszkolu  

            dobrze, by mogli podzielić się swoimi wątpliwościami i radościami związanymi z  

            rozwojem swoich dzieci, 
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-  każde dziecko ma zapewnioną formację duchową poprzez katechezę, modlitwę dziec- 

           ka i za każde dziecko. 

 Zrozumienie i przestrzeganie polityki oraz celów jakości przez cały personel 

placówki, a także zaangażowanie wszystkich w realizację przyjętych założeń pozwala na 

osiągnięcie wyznaczanych celów. 

 

3. 2 Mocne strony i szanse placówki w świetle wdrożonego i doskonalonego systemu 

zarządzania jakością 

 

Sprawnie działający system zarządzania jakością pozwala na stałą kontrolę jakości pracy 

placówki we wszystkich obszarach działalności. Po przeprowadzonym audicie, w przypadku 

wystąpienie niezgodności zaplanowanego działania ze stanem rzeczywistym, podejmowane 

zostają działania korygujące. Badane są przyczyny powstania niezgodności i podejmowane są 

działania eliminujące lub zmniejszające do minimum możliwość ponownego wystąpienia  

tejże niezgodności.   

 Mocną strona przedszkola jest deklarowana przez rodziców jego akceptacja. Jest to 

jedyna tego typu placówka w mieście. Rodzice akceptują placówkę w obecnej formie. Kiedy 

powstał pomysł stworzenia przedszkola integracyjnego, rodzice byli temu zdecydowanie 

przeciwni. Plan utworzenia grup integracyjnych przesunięto na kolejny rok szkolny 

2006/2007 po rozeznaniu potrzeby przygotowania rodziców. Podjęto działania korygujące w 

tym kierunku, którym jest wykorzystanie najbliższego czasu na przygotowanie planu pracy 

przedszkola integracyjnego w taki sposób, aby rodzice dzieci niepełnosprawnych czuli się 

bezpieczni, że praca z ich dziećmi, będzie nadal tak zindywidualizowana jak do tej pory. W 

planach jest utworzenie w przedszkolu integracyjnym grupy pedagoga specjalnego. Obecnie z 

rodzicami omawiany jest taki scenariusz pracy z ich dziećmi w przedszkolu integracyjnym z 

możliwością korzystania z pomocy pedagoga specjalnego.  

 Wdrożenie systemu zarządzania jakością daje również większe szanse na pozyskanie 

funduszy unijnych. Jako placówka niepubliczna przedszkole ma wąski wachlarz możliwości 

występowania o tego typu fundusze. Wdrożenie normy ISO 9001:2000 jest atutem przy 

występowaniu o środki finansowe. Obecnie placówka podjęła odpowiednie kroki, jako 

partner Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze.  

 System zarządzania jakością pomógł lepiej dobierać dostawców usług szkoleniowych 

i dzięki niemu zwrócona  większą uwagę na szkolenie całego personelu, nie tylko 

pedagogicznego. Szkolenia z zakresu komunikacji poprawiły kontakt personelu 
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pomocniczego z rodzicami i innymi klientami przedszkola. Nauka języka niemieckiego dla 

całego personelu daje szanse do nawiązania współpracy z ośrodkiem dla dzieci 

niepełnosprawnych i przedszkolem prowadzonym przez siostry elżbietanki w Niemczech. 

 We wdrożonym systemie dużą wagę przykłada się do odbywania szkoleń przez 

pracowników. W placówce przyjęto zasadę wspólnych szkoleń wraz z dyrekcją i 

pracownikami ośrodka dla młodzieży. Szkolenia takie wzmacniają poczucie 

odpowiedzialności całego personelu za działalność placówki, pozwalają dowartościować 

każdego pracownika.  

 Ważnym dla działalności placówki są także jasno określone kompetencje 

pracowników. Pracownicy dotąd znali zakres swoich obowiązków i praw. Dobrze na ich 

pracę wpłynęło określenie ich uprawnień. Określeni kwalifikacji sprawiło, że podniosła się 

ich samoocena, szczególnie pracowników obsługi. Tworzenie kart stanowiskowych odbywało 

się razem z personelem.  

 Praca w systemie zarządzania  jakością poprawiła także przepływ informacji i 

współprace z organem prowadzącym, nadzoru i samorządem. 

 

3. 3 Słabe strony i zagrożenia placówki w świetle wdrożonej normy ISO 9001:2000 

 

Wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością przez zaplanowane i systematycznie 

realizowane audity wewnętrzne, pozwala na wykrycie słabych stron i zagrożeń w zakresie 

wdrożonego systemu czyli opieki i wychowania.  

 Z wypowiedzi ankietowych rodziców wynika, że są zadowoleni ze współpracy z 

placówką, a jednocześnie dają informację zwrotną, że z programem terapii indywidualnej 

dziecka zostali tylko zapoznani, a nie mieli możliwości tworzenia go. Każdy rodzic mógł 

nanieść swoje uwagi i propozycje do programu. Rodzice nie skorzystali z takiej możliwości. 

Jest to sygnałem dla dyrektorki i wychowawczyni, że rodzice nie mieli pełnej informacji co 

do swoich praw i możliwości. Rodzice również zgłaszali potrzebę możliwości spotkań 

indywidualnych, poza godzinami pracy przedszkola. Jak wynika z obserwacji przepływ 

informacji na poziomie rodzic placówka, oraz współpraca na tej płaszczyźnie układa się 

poprawie, ale można ją znacznie polepszyć. 

 Słabą stroną jest również  promocja placówki w środowisku. Dzięki wdrożeniu 

systemu zarządzania jakością placówka wyraźnie zaistniała w środowisku i regionie dzięki 

mediom. Wskazane byłoby podtrzymywanie regularnej współpracy z mediami. Na dzień 

obecny współpraca jest okazjonalna. Przedszkole nie bierze udziału w festynach i konkursach 
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jakie są organizowane na terenie miasta i gminy. Brak wypracowanego systemu promocji w 

środowisku. 

 Zaletą placówki jest położenie w centrum miasta, ale wiąże się to ze zbyt małym 

terenem wokół budynku i bardzo małym palcem zabaw dla dzieci. Na dzień dzisiejszy, tylko 

dla dziesięciorga dzieci jest wystarczający, ale przy stworzeniu przedszkola integracyjnego 

będzie stanowczo za mały. Dzieci często wychodzą na spacery do ogródka jordanowskiego, 

co jednak przy większej liczbie dzieci nie rozwiązuje problemu. 

 Dzieci z przedszkola korzystają z różnych poradni specjalistycznych na terenie miasta. 

Rodzice wybrali taką formę pomocy dla swoich dzieci, ponieważ każdy z nich ma zaufanych 

specjalistów. Palcówka, na życzenie rodziców wydaje opinię o dziecku, którą rodzic 

dostarcza do poradni, niestety do przedszkola nie docierają informacje zwrotne z danych 

poradni. Obszarem do pracy na najbliższy rok jest nawiązane ściślejszej współpracy z 

poradniami w celu wymiany informacji nt. dziecka. Poprawnie układa się współpraca 

przedszkola z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.  

 Zagrożeniem dla placówki jest powstanie prywatyzacji przedszkoli na terenie miasta i 

niski przyrost naturalny. Wdrożenie systemu zarządzania jakością pozwala na bieżąco 

monitorować stopień zadowolenia rodziców z działalności placówki i podnoszenia jakości 

przez podejmowanie natychmiastowych działań korygujących. 

 

3. 4 Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 

 

Wdrożony system zarządzania jakością przyczynił się do podniesienia jakości pracy 

Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. 

  

a/ w zakresie opieki i wychowania 

 jasno zostały określone zasady rekrutacji dzieci do placówki; 

 stworzony został system dokumentacji pracy z dzieckiem i możliwość współtworzenia 

planu terapii indywidualnej wspólnie z rodzicami; 

 przedszkole dzięki wykwalifikowanemu personelowi i  szczegółowo opracowanej 

dokumentacji dobrze rozpoznaje potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne 

wychowanków 

 rodzic jest zapoznawany na bieżąco zadaniami programowymi miesięcznymi i planem 

pracy w bieżącym tygodniu; 

 określono zasady opieki dzieci w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek; 
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 przeprowadzono badania ankietowe wśród rodziców, w celu zbadania zadowolenia ich 

ze świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych. Odpowiedzi na pytania 

ankietowe posłużą w zaplanowaniu pracy na przyszły rok szkolny i podnoszeniu 

jakości pracy placówki; 

 sugestie rodziców nt. częstszych spotkań indywidualnych z siostrami pracującymi w 

przedszkolu zostaną wzięte pod uwagę przy planowaniu współpracy z rodzicami; 

 zadania programowe opracowane na pięć lat ulegną korekcie, co jest wynikiem 

przeprowadzonych auditów wewnętrznych; 

 wychowankowie korzystają z rehabilitacji medycznej w przychodni. Jest to placówka 

która jest dostawcą usług medycznych dla przedszkola. Była objęta auditem 

wewnętrznym w kwietniu br. Przychodnia posiada wysokiej jakości sprzęt 

rehabilitacyjny i odpowiada potrzebom wychowanków.  Wskazane byłoby, aby dzieci 

korzystały w przedszkolu z usług rehabilitantki w zakresie kinezyterapii. 

 

b/ w zakresie zarządzania personelem 

 opracowano kartę stanowiskową i wymagań kwalifikacyjnych; 

 dokonano oceny pracy pracownika. Każdy z pracowników zapoznał się z oceną i 

podjął starania poprawy słabych stron 

 przeprowadzono badania ankietowe pracowników nt. warunków pracy i 

wynagradzania; 

 dokonano oceny przydatności odbytych szkoleń przez pracownika i pracodawcę, co 

dało podstawy do gratyfikacji pieniężnej dla pracowników kreatywnych; 

 dokonano weryfikacji dostawców usług szkoleniowych. 

 

c/ w zakresie zarządzania infrastrukturą 

 dokonano ewidencji środków trwałych w programie komputerowym. Poprawnie 

oznakowano poszczególne elementy wyposażenia; 

 stworzono plany i dokonano przeglądów wyposażenia  

 wprowadzono codzienny rejestr kontroli pomieszczeń. Dzięki temu zabiegowi 

dziecko, które rozpoczyna prace w danym pomieszczeniu robi to bezpiecznie, 

ponieważ wszystkie sprzęty i zabawki są sprawne; 

 dokonana została ocena i weryfikacja poszczególnych dostawców wyposażenia. Taki 

zabieg pozwala na korzystanie z usług dostawców, którzy gwarantują wysoką jakość 

sprzętu i terminowość dostaw i przeglądów 
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Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 przyczyniło się do podniesienia 

jakości pracy Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. System, aby spełniał swoje zadanie musi być 

systematycznie doskonalony. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
 

Celem mojej pracy było prześledzenie wpływu wdrożonej normy ISO 9001:2000 na 

jakość pracy Przedszkola Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród rodziców i wywiadu z nimi wynika, że wdrożony system 

zarządzania jakością przyczynił się do podniesienia jakości pracy przedszkola przez 

uporządkowanie zarządzania personelem, infrastrukturą. Praca w systemie zainicjowała dobre 

pomysły na współpracę z rodzicami, przepływ informacji w placówce i udoskonaliła 

dokumentację związana z obserwacja postępów dziecka Szczegółowe wnioski przedstawiłam 

w ostatnim rozdziale pracy.  

Wdrożony system musi być jeszcze doskonalony. Zakres który obejmuje to praca z 

człowiekiem, który ma różne potrzeby, zachowania i oczekiwania.  
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