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 Tekst powinien być jasny i czytelny. Udziwniona czcionka czy zbyt małe literki sprawią, że 

nie będzie się chciało czytać.  

 Najważniejsze informacje powinny być zwięzłe i krótkie. Długie teksty można wrzucać do 

specjalnej zakładki Historia, ale z pewnością nie tam, gdzie rodzić chce przebrnąć przez 

tekst sprawnie. Nie warto zatem przy informacji o czesnym pisać, że: „Obecnie wynosi ono 

tyle i tyle, ale jeszcze trzy lata temu było o wiele niższe, bo nie mieliśmy do czynienia z 

kryzysem, ceny żywności były niższe” itd. To nie obchodzi rodzica szukającego konkretnych 

stawek i konta do wpłacenia miesięcznej należności.  

 Menu powinno być widoczne i czytelne. Nie raz spotyka się strony przedszkoli, gdzie 

odnalezienie numeru telefonu do placówki wymaga wejścia z zakładkę „O nas”, potem 

przejścia do „Danych teleadresowych” które też trzeba odszukać między innymi 

tajemniczymi nazwami typu „Dla rodziców”, „Dla sponsorów”, „Placówka wczoraj  

 i dziś”... Skąd rodzic ma wiedzieć, co autor miał na myśli ukrywając numer telefonu  

 w labiryncie nazw i ścieżek? Wystarczy na głównej stronie zakładka „Kontakt” i wtedy 

wiadomo co robić.  

 Co zatem powinno znaleźć się na stronie głównej (której nie trzeba w nieskończoność 

przewijać w dół): nazwa, logo, slogan placówki (np. misja). Najłatwiej zauważalne są  

 w lewym górnym rogu strony. 

 Nazwy poszczególnych zakładek są sprawą bardzo indywidualną, ale warto pozostać przy 

tych najbardziej znanych typu: „Kontakt” a nie „Znajdź nas”, 

     „Aktualności” a nie „Co w trawie piszczy” itd. 

Może się wydawać, że te udziwnione nazwy są wyrazem kreatywności zespołu i ogólnie placówki, 

ale tak naprawdę bardzo utrudniają poruszanie się po stronie.  

 

Elementy najzupełniej zbyteczne to:  

 data i godzina – każdy komputer wyświetla ją na pasku narzędzi; 

 prognoza pogody – strona przedszkola to nie serwis pogodowy ani nie miejsce do 

„poczytania”, to samo dotyczy wstawiania horoskopów czy informacji o imieninach. 

Elementy bardzo ważne to: 

 profesjonalny dobór kolorów - inaczej dobiera się je dla oczu rodziców przedszkolaków,  

 a inaczej dla licealistów; 

 jeśli się pojawiają obrazki, to powinny o czymś informować lub ilustrować informacje, bo 

zbędne są ozdobniki nie wynikające z treści lub nie daj Boże po prostu rozpraszające np. 



skaczące króliczki, fruwające aniołki, śpiewające krasnoludki; 

 łatwość w obsłudze panelu logowania gwarantuje, że rodzic nie będzie zirytowany 

koniecznością zostawiania w sieci niezliczonej ilości informacji o sobie; 

 intuicyjność strony ma zasadnicze znaczenie dla rodzica, który może nie być specem od 

surfowania w internecie, ale zdawać sobie sprawę z tego, że to bardzo wygony sposób 

komunikacji i zdobywania informacji o placówce.  


