CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI
WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU „FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLE”

Każde przedszkole publiczne i niepubliczne może ubiegać się o certyfikat i nadanie nazwy „Przedszkola
Freblowskiego”.
Placówki, które chcą ubiegać się o przyznanie certyfikatu, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.froebel.pl i przesłać wypełniony formularz na adres certyfikacja@froebel.pl na 1 semestr
(5 miesięcy) przed planowaną certyfikacją. W przypadku spełnienia przez placówkę wymaganych kryteriów
w krótszym czasie, procedura certyfikacji ulega skróceniu.
Procedura certyfikacji rozpoczyna się w dniu zgłoszenia placówki do programu certyfikacji. W odpowiedzi na
przesłany formularz zgłoszenia placówka otrzymuje informację o decyzji przystąpienia do programu certyfikacji
oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków certyfikacji.
Placówka, ubiegająca się o przyznanie certyfikatu „Freblowskie Przedszkole” musi spełnić odpowiednie warunki
certyfikacji zawarte w Regulaminie w §3 Warunki certyfikacji przedszkoli.
Aby odnowić certyfikat, należy zgłosić placówkę do certyfikacji na 5 miesięcy przed zakończeniem terminu
ważności certyfikatu, a następnie ponownie spełnić wszystkie warunki certyfikacji. Należy pamiętać, aby odnowić
certyfikat, zanim straci on ważność. Przedłużenie certyfikacji placówki następuje na kolejne 4 semestry i wiąże
się z opłatą roczną 400,00 zł + 23% VAT.
Rzetelne opinie i ocena - podstawowym narzędziem pozwalającym ocenić przedszkole jest formularz
zgłoszeniowy. Na podstawie przeprowadzonego badania każda placówka w Polsce może uzyskać prestiżowy
certyfikat, który jest dowodem najwyższej jakości usług.
Udział w programie certyfikacji – udział w programie wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów przeprowadzenia
oceny placówki. Opłata za prawo do posługiwania się certyfikatem „Freblowskie Przedszkole” przez kolejne cztery
semestry to 700,00 zł + 23% VAT. Opłata zawiera wszystkie koszty związane z wydaniem certyfikatu. Placówka,
która decyduje się na udział w programie certyfikacji, wyraża zgodę na przetwarzanie informacji i danych oraz na
audyt, którego celem jest potwierdzenie rzetelności wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych.
Koszt wydania certyfikatu uwzględnia:
•

Koszty przygotowania i udostępnienia certyfikatu.

•

Koszty materiałów elektronicznych i papierowych.

•

Obsługę procedury weryfikacji – ankiety.
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REGULAMIN
§1
Postanowienia wstępne:
1. Regulamin określa: cel certyfikacji, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania placówek do programu,
kryteria oraz sposób oceny, a także sposób informowania o wynikach oceny i przyznania certyfikatu oraz
korzyści wynikające z otrzymania certyfikatu.
2. Program certyfikacji jest realizowany przez Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 7, 20059 Lublin.
§2
Korzyści wynikające z przyznania certyfikatu:
1. Podniesienie prestiżu przedszkola w środowisku lokalnym oraz zwiększenie atrakcyjności przedszkola
na rynku.
Placówka posiadająca certyfikat „Freblowskiego Przedszkola” wyróżnia się na tle innych placówek
oświatowych. Certyfikat podnosi atrakcyjność przedszkola, decyduje o jego dobrym wizerunku, rozwoju
i zaangażowaniu kadry w innowacje pedagogiczne.

2. Promocja przedszkola na stronie www.froebel.pl i Facebooku oraz w wybranych materiałach
marketingowych Froebel.pl Sp. z o.o.
Na stronie www.froebel.pl znajduje się specjalna zakładka poświęcona certyfikacji. Informacje o certyfikacji
i przedszkolach, które otrzymają certyfikat, będziemy umieszczać na stronie internetowej, Facebooku
i wybranych materiałach marketingowych, wykorzystując wszystkie kanały, jakimi dysponujemy, w celu
udostępnienia tych informacji jak najszerszemu gronu odbiorców.
3. Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.
Dzięki certyfikacji przedszkola nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach, warsztatach
i konferencjach. Kadra nauczycielska certyfikowanej placówki nieustannie rozwija się i doskonali swój
warsztat pracy. Certyfikacja placówki motywuje nauczycieli do doskonalenia kompetencji nauczycieli
z zakresu pracy z programem wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.

4. Wsparcie merytoryczne przez cały czas certyfikacji.
Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Wszystkie certyfikowane grupy przedszkolne są
pod stałą opieką koordynatorów merytorycznych. Udzielamy pomocy w aranżacji przestrzeni i dostosowaniu
placówki do pracy z programem DAR ZABAWY, służymy radą i wsparciem na każdym etapie wdrażania
programu w placówce.
5. Gotowe materiały dodatkowe w wersjach elektronicznych do wykorzystania (scenariusze, konspekty,
materiały do wykorzystania na zajęciach z programem Dar Zabawy – kolorowanki, wycinanki itp.).
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Z myślą o jakości nauczania w certyfikowanych placówkach stworzyliśmy zakładkę na stronie, na której
systematycznie umieszczamy materiały poszerzające i wzbogacające wiedzę i prowadzenie zajęć. Znajdują się
tam, między innymi: scenariusze zajęć, konspekty czy materiały pokonferencyjne.

6. Indywidualne zniżki i rabaty na szkolenia i konferencje organizowane przez Froebel.pl na terenie całej
Polski.
Dyrektor „Freblowskiego Przedszkola” może korzystać ze zniżek i rabatów na wszystkie konferencje
i szkolenia organizowane przez Froebel.pl na terenie całej Polski.
§3
Warunki certyfikacji przedszkoli
1. Do udziału w certyfikacji mogą przystąpić wszystkie placówki przedszkolne z terenu całego kraju,
spełniające wskazane niżej warunki. Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej
na adres: certyfikacja@froebel.pl.
2. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:
 Realizacja we wszystkich grupach przedszkolnych programu wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych grupach z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – darów,
zakupionych we Froebel.pl. oznaczonych specjalnym certyfikatem poświadczającym oryginalność
produktu, a także korzystanie z pomocy metodycznych – publikacji dotyczących realizacji programu
wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.
 Uczestnictwo w okresie do 12 miesięcy przed przystąpieniem do procesu certyfikacji w co najmniej
jednym szkoleniu Rady Pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli z zakresu pracy
z programem wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY zorganizowanym przez Froebel.pl.
 Przeprowadzenie w okresie do 1 miesiąca od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji co najmniej
jednej lekcji koleżeńskiej przedstawiającej pracę z programem DAR ZABAWY oraz przesłanie scenariusza
przeprowadzonej lekcji wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 3 zdjęcia).
 Przeprowadzenie w okresie do 2 miesięcy od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji w każdej
grupie przedszkolnej min. 1 zajęć otwartych z udziałem rodziców (z wykorzystaniem różnych metod i form
pracy z programem wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY) oraz przesłanie scenariusza
przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 3 zdjęcia).
 Opracowanie w okresie do 3 miesięcy od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji artykułu
o tematyce wskazanej przez Froebel.pl, który zostanie opublikowany na stronie www.froebel.pl lub
innym portalu branżowym (min. 1 800 znaków ze spacjami).
 Udostępnienie w okresie do 4 miesięcy od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji fotorelacji
z dowolnych zajęć w porannym kole przeprowadzonych w każdej z grup przedszkolnych z wykorzystaniem
pomocy dydaktycznych – darów. Fotorelacja powinna zawierać min. 3 zdjęcia z każdej grupy z opisem.

3. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest:
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 Realizacja we wszystkich grupach przedszkolnych programu wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych grupach z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – darów,
zakupionych we Froebel.pl. oznaczonych specjalnym certyfikatem poświadczającym oryginalność
produktu, a także korzystanie z pomocy metodycznych – publikacji dotyczących realizacji programu
wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.
 Uczestnictwo w okresie przygotowania do odnowienia certyfikatu w co najmniej jednym szkoleniu Rady
Pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli z zakresu pracy z programem wychowania
przedszkolnego DAR ZABAWY zorganizowanym przez Froebel.pl.
 Przeprowadzenie w okresie do 1 miesiąca od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji co najmniej
jednej lekcji koleżeńskiej przedstawiającej pracę z programem DAR ZABAWY oraz przesłanie scenariusza
przeprowadzonej lekcji wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 3 zdjęcia).
 Przeprowadzenie w okresie do 2 miesięcy od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji w każdej
grupie przedszkolnej min. 1 zajęć otwartych z udziałem rodziców (z wykorzystaniem różnych metod i form
pracy z programem wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY) oraz przesłanie scenariusza
przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 3 zdjęcia).
 Opracowanie w okresie do 3 miesięcy od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji artykułu
o tematyce wskazanej przez Froebel.pl, który zostanie opublikowany na stronie www.froebel.pl lub innym
portalu branżowym (min. 1 800 znaków ze spacjami).
 Udostępnienie w okresie do 4 miesięcy od momentu przystąpienia do procesu certyfikacji fotorelacji
z dowolnych zajęć w porannym kole przeprowadzonych w każdej z grup przedszkolnych z wykorzystaniem
pomocy dydaktycznych – darów. Fotorelacja powinna zawierać min. 3 zdjęcia z każdej grupy z opisem.
§4
Zasady zgłaszania placówek do certyfikacji
1. Aby zgłosić placówkę do certyfikacji, należy przesłać listem poleconym na adres: Froebel.pl Sp. z o.o.,
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikacja@froebel.pl lub faxem 81 533
57 81 wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.froebel.pl w zakładce „Certyfikat”)
zawierający:
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w programie certyfikacji prowadzonym przez Froebel.pl
Sp. z o.o.,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Froebel.pl Sp. z o.o.,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na audyt w okresie poprzedzającym proces certyfikacji zgłaszającej
placówki przez osoby upoważnione przez Froebel.pl w celu oceny rzetelności podanych w formularzu
danych. Audyt odbywa się po uprzednim zgłoszeniu wizyty Dyrektorowi placówki.
2. Informacja o rozpoczęciu procedury certyfikacji przedszkola zostanie przekazana zgłaszającemu mailowo
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
3. Następnie drogą elektroniczną zostanie przesłany harmonogram poniższych działań niezbędnych do
uzyskania certyfikatu:
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 oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dzieci (podpisana przez opiekuna prawnego),
 scenariusz zajęć koleżeńskich wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 3 zdjęcia),
 scenariusz zajęć otwartych dla rodziców wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 3 zdjęcia),
 1 artykuł dotyczący pracy z Programem DAR ZABAWY, który zostanie opublikowany na stronie
www.froebel.pl lub innym portalu branżowym (min. 1 800 znaków ze spacjami),
 zgoda autora utworu na publikację przesłanych przez niego materiałów na stronie www.froebel.pl,
portalu Facebook i/lub innych portalach branżowych,
 min. 3 zdjęcia relacjonujące przeprowadzone zajęcia z darami w każdej z grup przedszkolnych.
4. Wzory formularzy dostępne są na stronie www.froebel.pl w zakładce „Certyfikat”.
5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest podstawą do przyjęcia placówki do programu. Za informacje
zawarte w formularzu odpowiedzialność ponosi placówka.
6. Zgłoszenie placówki do programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie przez Froebel.pl Sp. z o.o. danych o placówkach w zakresie informacji ujętych
w ankiecie, danych teleadresowych oraz publikowanie tych informacji serwisie www.froebel.pl, a także
wyrażeniem zgody na audyt prowadzony przez osoby upoważnione przez Froebel.pl, które sprawdzą
rzetelność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
7. Informacja o zakończeniu procesu certyfikacji przedszkola zostanie przekazana zgłaszającemu drogą
elektroniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu niezbędnych dokumentów.
8. Wręczenie certyfikatów następuje podczas Ogólnopolskiej Konferencji Freblowskiej organizowanej przez
Froebel.pl w Lublinie.
9. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia z Dyrektorem placówki miejsca i terminu wręczenia certyfikatu.

§5
Certyfikat „Freblowskie Przedszkole”
1. Certyfikat wydawany jest w formie pisemnej i elektronicznej.
2. Certyfikat ważny jest przez 4 kolejne semestry od momentu jego uzyskania. Okres ten nie ulega skróceniu.
3. Przedłużenie trwania certyfikatu następuje przez odnowienie certyfikatu, które odbywa się na zasadach
określonych w § 3 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaksięgowanie opłaty w wysokości 700,00 zł + 23%VAT na rachunku
bankowym Froebel.pl Sp. z o.o.
5. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaksięgowanie opłaty w wysokości 400,00 zł + 23%VAT na rachunku
bankowym Froebel.pl Sp. z o.o.
6. Opłata przeznaczona jest na koszty przeprowadzenia oceny placówki, koszty związane z wydaniem certyfikatu
oraz wiążącymi się nim korzyściami przewidzianymi dla placówki.
7. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Froebel.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie.
8. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji placówki z uzyskanego certyfikatu.
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