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I. Cel i zakres ewaluacji wewnętrznej 

1. Cel ewaluacji wewnętrznej: 

• Pozyskanie informacji o tym, czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie 

z podstawą programową. 

• Zebranie informacji na temat oferty edukacyjnej dla oddziałów przedszkolnych i jej 

wpływu na skuteczniejsze nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności. 

• Uzyskanie informacji o sposobie analizowania osiągnięć dzieci, ze zwróceniem uwagi 

na ich możliwości rozwojowe. 

2. Zakres diagnozowania: 

• Wymaganie 3:  

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

3. Pytania kluczowe: 

• Czy nauczyciele i rodzice znają podstawę programową? 

• Czy nauczyciele realizują programy edukacji przedszkolnej zgodne z podstawą 

programową? 

• Jakie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej nabywają 

dzieci? 

• W jaki sposób nauczyciele pozyskują informacje na temat nabytych przez dzieci 

wiadomości i umiejętności? 

• Czy oferta zajęć w przedszkolu jest różnorodna i wpływa na wszechstronny rozwój 

dzieci?  

4. Kryteria ewaluacji: 

• Nauczyciele znają i wdrażają  podstawę programową zgodnie z zalecanymi 

warunkami i sposobami jej realizacji. 

• Nauczyciele dokonują systematycznej obserwacji osiągnięć dzieci oraz redagują 

wnioski i zalecenia do dalszej z nimi pracy. 

• Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

• Oferta zajęć jest różnorodna i dostosowana do zainteresowań i możliwości 

rozwojowych dzieci. 

 

II. Metodologia ewaluacji: 



• Wywiad z dyrektorem 

• Ankieta dla nauczycieli 

• Ankieta dla rodziców 

• Metoda obserwacji dzieci  

• Metoda analizy dokumentów (dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy, protokoły 

zebrań z rodzicami) 

 

III. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych: 

• Opracowanie narzędzi badawczych przez zespół i ustalenie celu ewaluacji, pytań 

kluczowych, metod zbierania danych, narzędzi, harmonogramu – do 30.09.2017r. 

• Konstruowanie narzędzi diagnostycznych (ankiet, arkuszy obserwacji dzieci) – 

do10.10.2017r. 

• Informacja dla rodziców o prowadzonej ewaluacji wewnętrznej – do 30.11.2017r. 

• Rozdanie ankiet rodzicom, nauczycielom. Wywiad z dyrektorem – marzec 2018r. 

• Analiza informacji, opinii zawartych w ankietach, wywiadzie oraz dokumentacji – 

kwiecień/maj 2018r. 

• Sporządzenie raportu przez zespół i zapoznanie z nim dyrekcji szkoły – czerwiec 

2018r. 

• Przedstawienie wniosków do pracy na rok szkolny 2018/2019 na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej – czerwiec 2018r. 

 

IV. Analiza wyników ewaluacji: 

1. Analiza wywiadu z dyrektorem. 

W wywiadzie dyrektor szkoły stwierdził, że nauczyciele znają i realizują podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. Jest to monitorowane na bieżąco poprzez kontrolę 

dokumentacji (dzienniki, karty wycieczki). Odbyły się również obserwacje zajęć w trzech 

grupach 0a,0b, 0c, które potwierdziły realizację podstawy programowej. 

Szkoła spełnia warunki do realizacji podstawy programowej. Aranżacja przestrzeni wpływa 

na aktywność wychowanków. Dokonuje się podziału przestrzeni na kąciki tematyczne stałe  

i czasowe. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane 

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz 

zachodzących procesów.   



W każdej klasie znajdują się elementy przestrzeni przeznaczone na odpoczynek dzieci. 

Wyposażenie sal umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie 

połączone z nauką posługiwania się sztućcami) oraz podejmowanie prac porządkowych. 

Przedszkolny zestaw programów jest zgodny z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego. 

Szkoła wzbogaca ofertę edukacyjną dla oddziałów przedszkolnych poprzez: 

1. Udział wszystkich uczniów wychowania przedszkolnego w projekcie „Mali Giganci” 

finansowanym przez Unię Europejską. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia 

z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, artreterapii, rytmiki oraz 

zajęcia matematyczno-przyrodnicze, eksperymenty i robotyka.  

2. Współudział w bardzo licznych akcjach i imprezach na terenie naszej placówki m.in.: 

- apelach okolicznościowych 

- szkolnych konkursach tematycznych  

- akcji Sprzątanie Świata 

- Dniu językowym – święto kaszubskie  

- zabawie karnawałowej 

- Światowym Dniu Książki 

- Dniu otwartym szkoły 

- Festynie rodzinnym 

- Dniu Dziecka 

 

2. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. 

W anonimowym badaniu wzięło udział 14 nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w oddziałach 

przedszkolnych. Wśród nich były 4 wychowawczynie grup 0a, 0b, 0c i 0d. 

Nauczyciele odpowiedzieli na następujące pytania: 

1. Czy placówka zapewnia odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego? 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

2. Czego dzieci uczą się w oddziale przedszkolnym i jakie umiejętności nabywają? 

a) samodzielności 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

b) czynności samoobsługowych 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 



c) współpracy w grupie 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

d) kontrolowania emocji i wyrażania swoich uczuć 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

e) tolerancji, akceptacji 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

f) przedstawiania otaczającej rzeczywistości w różnych formach plastycznych 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

g) wierszy, piosenek 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

h) wypowiadania się na różne tematy z zachowaniem poprawności językowej 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

i) gotowości do nauki czytania i pisania 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

j) pojęć matematycznych 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

k) zasad bezpieczeństwa 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

l) postaw patriotycznych i obywatelskich 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

m)  inne: 

- gotowości do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym – 1 osoba 

- rozwijania aktywności ruchowej – 1 osoba 

- dbania o prawidłową postawę – 1 osoba 

- wrażliwości na piękno przyrody – 1 osoba 

3. Czy w placówce prowadzone są zajęcia zgodnie z indywidualnymi potrzebami  

i możliwościami dzieci?  

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli „tak” – 100% 

4. W jaki sposób szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną dla oddziałów przedszkolnych? 

• Zajęcia w ramach realizacji projektu „Mali Giganci” – 10 osób 

• Zajęcia logopedyczne – 2 osoby 

• Zajęcia judo i karate – 2 osoby 

• Zajęcia plastyczne „Lepienie z gliny” – 1 osoba 



• Zajęcia psychologiczne – 1 osoba 

• Zajęcia taneczne – 1 osoba 

• Nauka gry na dzwonkach – 1 osoba 

• Wyjazdy na przedstawienia teatralne – 1 osoba 

• Piłka nożna – 1 osoba   

 

3. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. 

W badaniu wzięło udział 40 losowo wybranych rodziców ze wszystkich grup przedszkolnych 

0a, 0b, 0c, 0d.  

Rodzice odpowiadali na następujące pytania: 

1. Czy zostali Państwo zapoznani z podstawą programową wychowania przedszkolnego? 

Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 40 osób czyli 100% ankietowanych rodziców. 

2. Czego Państwa dziecko uczy się w przedszkolu i jakie umiejętności nabywa? 

a) samodzielności 

b) czynności samoobsługowych 

c) współpracy w grupie 

d) kontrolowania emocji i wyrażania swoich uczuć 

e) tolerancji, akceptacji 

f) przedstawiania otaczającej rzeczywistości w różnych formach plastycznych 

g) wierszy, piosenek 

h) wypowiadania się na różne tematy z zachowaniem poprawności językowej 

i) gotowości do nauki pisania i czytania 

j) pojęć matematycznych 

k) zasad bezpieczeństwa 

l) postaw patriotycznych i obywatelskich 

m) inne: 

- korzystania ze szkolnej biblioteki – 1 osoba 

- zasad zdrowego odżywiania – 1 osoba 

- twórczego myślenia, kreatywności – 1 osoba 

- dbania o środowisko – 1 osoba 

W jaki sposób rodzice odpowiedzieli na podpunkty a) – l) przedstawiają wykresy 1. i 2.   

 

 



Wykres 1. 

 

 

 

Wykres 2. 
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Jak obrazują wykresy 1. i 2. wszyscy rodzice (100 %) uważają, że dzieci uczą się współpracy 

w grupie. 

Wielu rodziców (39 osób – 97,5 %) stwierdziła, że dzieci uczą się samodzielności oraz 

nabywają gotowość do nauki pisania i czytania. 

Znaczna część ankietowanych (38 osób – 95 %) uważa, że dzieci umieją przedstawić 

rzeczywistość w różnych formach plastycznych, uczą się wierszy i piosenek oraz zasad 

bezpieczeństwa. 

Najmniejsza grupa rodziców (31 osób – 77,5 %) sądzi, że dzieci potrafią kontrolować emocje 

i wyrażać swoje uczucia.  

3. Czy Państwa zdaniem nauczyciele prowadzą zajęcia dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dziecka? 

Twierdząco odpowiedziało 39 osób, co stanowi 97,5% ankietowanych. 

Negatywnie odpowiedziała 1 osoba – 2,5% ankietowanych 

4. Czy są Państwo zadowoleni z oferty edukacyjnej dla oddziałów przedszkolnych?  

37 osób odpowiedziało „tak” – 92,5% ankietowanych 

1 osoba odpowiedziała „nie” – 2,5% ankietowanych 

2 osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi – 5% 

5. Czy chcieliby Państwo wzbogacić ofertę edukacyjną dla oddziałów przedszkolnych, jeśli tak 

to w jaki sposób?    

Propozycje rodziców są następujące: 

- większa ilość godzin zajęć logopedycznych – 1 osoba 

- większa ilość godzin języka angielskiego – 2 osoby 

- więcej zajęć na świeżym powietrzu np. dłuższe spacery – 2 osoby 

- nauka tańca – 1 osoba 

- zakup przyrządów i przyborów do ułatwiania nauczycielowi tłumaczenia lub 

pokazywania różnych rzeczy i zjawisk – 1 osoba 

 

4. Analiza wyników obserwacji dzieci. 

Nauczyciele prowadzili systematyczną obserwację dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, 

mającą na celu poznanie ich możliwości  i potrzeb rozwojowych. Swoje spostrzeżenia 

zapisywali dwa razy w ciągu roku szkolnego (IX/X oraz IV/V) w arkuszu obserwacyjnym 

cech rozwojowych dziecka 3-, 4- lub 5-letniego oraz arkuszu obserwacji do badania 



gotowości szkolnej dziecka 6-letniego. Z wynikami tych obserwacji oraz wnioskami 

nauczycieli do kierunków dalszej pracy z dziećmi zostali zapoznani również rodzice.  

  

Wszystkie dzieci poczyniły postępy.  

Największe, zaobserwowano w następujących sferach rozwoju: 

- grupa 0a – sfera rozwoju umysłowa (spostrzeganie słuchowe, elementy nauki czytania, 

wiadomości i pojęcia matematyczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa 

- grupa 0b – sfera rozwoju umysłowa (koordynacja wzrokowo-ruchowa) 

- grupa 0c – sfera rozwoju umysłowa (spostrzeganie słuchowe, elementy nauki czytania) 

- grupa 0d – sfera rozwoju umysłowa (mowa i myślenie) 

Najmniejsze, zaobserwowano w następujących sferach rozwoju: 

- grupa 0a – sfera rozwoju społeczno-emocjonalnego (samoobsługa) 

- grupa 0b – sfera rozwoju społeczno-emocjonalnego (rozwiązywanie problemów  

w grupie) 

- grupa 0c – sfera rozwoju społeczno – emocjonalnego (samodzielność) 

- grupa 0d – sfera rozwoju społeczno- emocjonalnego (samodzielność) 

Czworo dzieci z trudnościami nauczycielki skierowały na badania do Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej w Kartuzach. 

 

5. Analiza dokumentów. 

1. Analiza dzienników zajęć 

Po przeanalizowaniu dzienników zajęć grup: 0a (sześciolatki), 0b (cztero- i pięciolatki), 0c 

(pięcio- i sześciolatki) i 0d (trzy- i czterolatki) stwierdzono, że zawierają: 

- ramowy rozkład dnia 

- tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych 

- obecności dzieci 

- dane personalne każdego dziecka 

- wycieczki 

- roczny plan współpracy z rodzicami 

- ważne wydarzenia z życia grupy 

- dzienny zapis pracy wychowawczo - dydaktycznej zawierający treści zgodne z podstawą 

programową. 



Analiza dziennych zapisów pokazała, że nauczyciele pamiętali o bardzo istotnej dla dynamiki 

rozwoju dzieci zasadzie. Starali się w toku jednego dnia pobytu dzieci w przedszkolu 

zapewnić im możliwość podejmowania różnorodnych form działalności.  

2. Analiza miesięcznych planów pracy  

Po analizie miesięcznych planów pracy w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 

2017/2018 można stwierdzić, że we wszystkich zawarta jest podstawa programowa. Numery 

z obszarów podstawy programowej zostały zapisane przy każdym temacie dnia. 

Wszystkie plany zatwierdził dyrektor szkoły. 

3. Analiza protokołów zebrań z rodzicami  

Po przeanalizowaniu protokołów zebrań z rodzicami  uzyskano wiadomości na temat 

informacji jakie przekazali nauczyciele. 

Rodzice zostali zapoznani z: 

- Statutem Szkoły 

- podstawą programową 

- regulaminami obowiązującymi w szkole 

- procedurami obowiązującymi w szkole   

- programem wychowawczym 

Na każdym zebraniu nauczyciele informowali o postępach dzieci w nauce i zachowaniu oraz 

o przedsięwzięciach (projektach, wycieczkach, uroczystościach, konkursach itp.), które 

zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 

 

Odpowiedzi na pytania kluczowe 

1. Czy nauczyciele i rodzice znają podstawę programową? 

Z analiz dokumentów oraz ankiet wynika, że zarówno nauczyciele jak i rodzice znają 

podstawę programową wychowania przedszkolnego.   

2. Czy nauczyciele realizują programy edukacji przedszkolnej zgodne z podstawą 

programową? 

W oddziałach przedszkolnych realizowany jest Program edukacji przedszkolnej 

wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, 

Wiesławy Żaby – Żabińskiej, wyd.Mac, Kielce 2016, który jest zgodny z podstawą 

programową. 

3. Jakie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej nabywają dzieci? 



Na podstawie analiz dokumentów i ankiet można stwierdzić, że dzieci nabywają wiadomości  

i umiejętności określone w podstawie programowej w zakresie czterech obszarów rozwoju 

dziecka: 

a) fizycznego: 

- sprawnie wykonują czynności samoobsługowe 

- samodzielnie wykonują czynności higieniczne 

- uczestniczą w zabawach ruchowych 

- posiadają koordynację wzrokowo – ruchową potrzebną do rozpoczęcia nauki pisania 

i czytania 

b) emocjonalnego: 

- rozpoznają, nazywają emocje, próbują radzić sobie z ich przeżywaniem 

- szanują emocje swoje i innych 

- wyrażają swoje uczucia 

c) społecznego: 

- przejawiają poczucie własnej wartości i wyrażają szacunek wobec innych osób 

- odczuwają przynależność do rodziny, grupy rówieśniczej, narodu 

- tworzą, przyjmują i respektują zasady współdziałania w grupie 

- respektują prawa i obowiązki swoje i innych osób 

d) poznawczego: 

- przedstawiają otaczającą rzeczywistość za pomocą tańca, impresji plastycznych, 

technicznych, teatralnych 

- wypowiadają się na różne tematy z zachowaniem poprawności językowej 

- recytują wiersze, śpiewają piosenki 

- rozpoznają litery drukowane i czytają krótkie wyrazy z nich utworzone 

- kreślą wybrane litery i cyfry 

- przyswajają pojęcia matematyczne 

- posiadają wiadomości na temat swojej ojczyzny 

- posługują się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, życia ludzi, zwierząt  

i roślin  

- rozumieją proste polecenia, powtarzają rymowanki, wierszyki, śpiewają piosenki  

w języku obcym nowożytnym 

4. W jaki sposób nauczyciele pozyskują informacje na temat nabytych przez dzieci 

wiadomości i umiejętności? 



Analiza dokumentów wykazała, że nauczyciele informacje na temat nabytych przez dzieci 

wiadomości i umiejętności pozyskują w trakcie systematycznych obserwacji, diagnoz 

pedagogicznych,  interpretacji kart pracy i wytworów dziecięcych oraz na podstawie rozmów 

z rodzicami. 

5. Czy oferta edukacyjna wpływa na wszechstronny rozwój dzieci? 

Z analizy dokumentów i ankiet wynika, że szkoła zapewnia dzieciom z oddziałów 

przedszkolnych bogatą ofertę edukacyjną. Różnorodne zajęcia stwarzają dzieciom warunki do 

działań twórczych, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, kształtowania wartości 

moralnych. 

Wyniki obserwacji poczynionej na koniec roku szkolnego oraz diagnozy przedszkolnej 

świadczą o tym, że dzięki m.in. szerokiemu wachlarzowi zajęć wszystkie dzieci poczyniły 

postępy zarówno w sferze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego jak  

i poznawczego.  

 

Podsumowanie  

Mocne strony: 

• Nauczyciele i rodzice znają podstawę programową. 

• Dzieci podczas pobytu w oddziałach przedszkolnych nabywają wiadomości  

i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

• W sposób systematyczny i dokładny diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci 

• Rodzice na bieżąco są informowani o osiągnięciach dzieci 

• Oferta zajęć dla grup przedszkolnych jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia 

wszechstronny rozwój dzieci 

Słabe strony: 

• Działania wspierające dzieci nie zawsze przynoszą pożądany efekt z uwagi na brak 

współpracy niektórych rodziców  

• Zdarza się, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają spędzenie przewidzianego czasu 

na świeżym powietrzu 

Rekomendacje:  

• Aby utrzymać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości  

i umiejętności wskazane jest: 

- kontynuowanie działań podejmowanych obecnie przez nauczycieli 



- przeprowadzenie przez psychologa lub pedagoga szkolnego cyklu zajęć, w trakcie 

których dzieci będą uczyły się samodzielności, rozwiązywania problemów w grupie 

oraz wyrażania swoich uczuć. 

 

 

 


