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Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej 

przeprowadzonej w przedszkolu przez zespół nauczycieli w skład którego 

wchodzą: Monika Murawska, Monika Baczewska i Kinga Osińska. Ewaluacja 

wewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat 

funkcjonowania przedszkola w obszarze wyznaczonym przez wymagania prawa 

oświatowego. 

 Raport z ewaluacji dotyczy wymagania nr 3. - Dzieci nabywają 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełnienia przez przedszkole 

wymagania zawartego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

Poziom D: 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana  

z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.  

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,  

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża 

wnioski z tych analiz. 

 

I. Cele: 

- nauczyciele organizują różne działalności dzieci podczas których dzieci 

nabywają wiadomości określone w podstawie programowej; 

- podczas zajęć i zabaw dzieci nabywają umiejętności określone w podstawie 

programowej; 

- przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej. 

 

II. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 

 Ankieta dla nauczycieli- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w Podstawie Programowej- kwestionariusz ankiety; załącznik 

nr 1. 

 Ankieta dla rodziców- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w Podstawie Programowej- kwestionariusz ankiety; załącznik 

nr 2. 
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 Arkusz badania dokumentacji- Propozycje zagospodarowania czasu 

przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym - analiza 

dokumentów; załącznik nr 3.  

 

 

Ankieta dla nauczycieli: 

 Łącznie do nauczycieli, którzy w obecnym roku przedszkolnym pracują  

w naszej placówce trafiło 14 ankiet, powróciło 13. Stanowi to 93% wszystkich 

ankiet.  

Nauczyciele odpowiadali na następujące pytania: 

1. W jaki sposób pozyskuje Pani wiedze o dziecku?: 

- obserwacja zachowania dziecka w różnych sytuacjach - 13 ankietowanych 

(100%) 

- zadania dla dziecka - 12 ankietowanych (93%) 

- karty pracy - 10 ankietowanych (77%) 

- informacje od rodziców - 12 ankietowanych (93%) 

- inne - wycieczki 1 (8%), uroczystości 2 (15%). 

2. W jaki sposób realizuje Pani podstawę programową wychowania 

przedszkolnego? 

Nauczyciele odpowiedzieli, że podstawę programową realizują  

w następujący sposób: 

- podczas planowania i realizacji zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-

wychowawczych; 

- podczas zabaw dowolnych i kierowanych; 

- poprzez sytuacje zadaniowe; 

- poprzez prace indywidualną; 

- poprzez spacery, wycieczki, uroczystości; 
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- czynności samoobsługowe. 

3. W jaki sposób bada Pani przyrost wiedzy i umiejętności w związku  

z realizacją podstawy programowej? 

- obserwacja pedagogiczna dzieci- 12 ankietowanych (93%); 

- obserwacja podczas codziennych zajęć i zabaw- 12 ankietowanych (93%); 

- rozmowy z rodzicami- 12 ankietowanych (93%); 

- analiza prac plastycznych- 10 ankietowanych (77%); 

- konsultacje ze specjalistami- 8 ankietowanych (62%); 

- inne: logopeda- 1 ankietowany (8%). 

4. W jaki sposób dokumentuje Pani realizację podstawy programowej? 

Praktycznie wszyscy nauczyciele dokumentują PP w: arkuszach 

monitorowania realizacji podstawy programowej, zapisy w dziennikach zajęć,  

w planach miesięcznych, oraz dodatkowo w IPET-ach. 

5. W jakim stopniu zrealizowała Pani podstawę programową? 

11 ankietowanych zrealizowało podstawę programową w 80%, dwoje 

zrealizowało w mniej niż 50%. 

6. Czy uwzględnia Pani w swojej pracy z dziećmi warunki i sposoby realizacji 

podstawy programowej? 

 13 ankietowanych, czyli 100% odpowiedziało, że „Tak”. 
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Ankieta dla rodziców: 

Łącznie do losowo wybranych rodziców trafiło 70 ankiet, zwróconych 

zostało 59. Stanowi to 84% całości. 

Rodzice odpowiadali na następujące pytania: 

1. Czy realizacja podstawy programowej umożliwia Państwa dziecku 

odnoszenie sukcesów w nabywaniu umiejętności na skalę jego 

możliwości? 

100% odpowiedziało TAK 

2. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciel stwarza Państwa dziecku możliwości 

do nabywania wiadomości i umiejętności podczas pobytu w przedszkolu? 

100% odpowiedziało TAK 

3. Czy dostrzega Pani/Pan zmiany w postępach edukacyjnych swojego 

dziecka? 

100% odpowiedziało TAK 

4. Czy przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne Państwa dziecka? 

100% odpowiedziało TAK 

     5. W jakich dziedzinach widzicie Państwo przyrost umiejętności i wiedzy 

dziecka z zakresu podstawy programowej? 

- rozwój fizyczny - 39 ankietowanych, co stanowi 66%; 

- rozwój emocjonalny - 44 ankietowanych, co stanowi 75%; 

- rozwój społeczny - 54 ankietowanych, co stanowi 91%; 

-rozwój poznawczy - 54 ankietowanych, co stanowi 91%. 
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Analiza dokumentów. 

Dokonując analizy dokumentów w celu odpowiedzi na pytania kluczowe, 

wykorzystano do badania następujące dokumenty: 

 dziennik zajęć lekcyjnych; 

 sprawozdanie z pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej; 

 strona internetowa; 

 wystawa prac dziecięcych. 

 

Po przeanalizowaniu wybranych dzienników przedszkolnych można 

zauważyć, że zawierają: 

 działania organizowane przez nauczycieli dzieciom podczas pobytu  

w przedszkolu; 

 metody pracy wykorzystywane podczas pracy z dziećmi; 

 prowadzenie pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci; 

 wdrażanie dzieci do samodzielności; 

 dzieci realizują działania na rzecz własnego rozwoju; 

 dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Po analizie wybranych sprawozdań z pracy opiekuńczo- wychowawczo- 

dydaktycznej, można stwierdzić, że: 

 

 są działania organizowane przez nauczycieli dzieciom podczas pobytu  

w przedszkolu; 

 są wykorzystywane różne metody podczas pracy z dziećmi; 

 prowadzona jest praca indywidualna wspierająca rozwój dzieci; 

 dzieci wdrażane są do samodzielności; 

 dzieci realizują działania na rzecz własnego rozwoju; 

 dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Po przeanalizowaniu strony internetowej przedszkola, stwierdzić można, 

że nauczyciele na bieżąco informują rodziców poprzez zdjęcia i inne 

zakładki o postępach i życiu przedszkolnym ich dzieci. 
 

 Nauczyciele na bieżąco dokonywali analizy wytworów prac dzieci oraz 

systematycznie aktualizowali galerię z ich pracami. 
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III. Terminy działań ewaluacyjnych. 

Organizacja ewaluacji wewnętrznej; załącznik nr 4. 

IV. Wnioski. 

Z raportu wynika, że dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej. 

 Realizacja podstawy programowej monitorowana jest dwa razy w roku 

szkolnym. 

 Monitorowanie procesów edukacyjnych pozwala na podejmowanie 

modyfikacji działań nauczyciela. 

 Nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację 

edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. 

 Nauczyciele organizują wszelkiego rodzaju zabawy, poprzez które 

rozwijają w dziecku oczekiwania poznawcze. 

 Nauczyciele kładą szczególny nacisk na naukę poprzez doświadczenia  

i eksperymenty. 

 Realizowane projekty, kampanie i akcje wzbogacają wiedzę  

i umiejętności dzieci, które dzięki temu nabywają wiadomości  

i umiejętności zawarte w podstawie programowej; 

 Dobór środków dydaktycznych, metod i form pracy nauczyciela jest 

dostosowany do możliwości rozwojowych i wieku dziecka i wspiera 

prawidłową realizację postawy programowej; 

Rekomendacje. 

Aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci 

wiadomości i umiejętności, wskazane jest: 

 dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli. 

Wyniki raportu zostaną przedstawione przez zespół ewaluacyjny Radzie 

Pedagogicznej. 

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej: 

Monika Murawska 

Monika Baczewska 

Kinga Osińska 


