
Raport z ewaluacji wewnętrznej 
w roku szkolnym 2012/2013  

przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 11 

w Radomiu 

 
Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324) 

 

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Radomiu  przedstawia do publicznej wiadomości raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2012/2013. 

 

Zakres ewaluacji: 

W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wymagań z obszaru: 

Obszar III. „FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM” 

 

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju (ewaluacja przeprowadzona w okresie XI-XII.2012r.) 

Cele i przedmiot Wyniki przeprowadzonych badań  

(mocne strony) 

Obszary do doskonalenia 

(słabe strony) 

Przedmiot ewaluacji: Wykorzystywanie 

zasobów środowiska na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

Cel ewaluacji : Zebranie informacji, czy przedszkole w 

swoich działaniach uwzględnia możliwości i potrzeby 

środowiska oraz  czy współpraca  z instytucjami i 

organizacjami wpływa korzystnie na rozwój dzieci? 
 
Postawiono pytania kluczowe: 

1. Jak tworzony jest wizerunek przedszkola w środowisku ? 

2. Z kim współpracuje przedszkole w środowisku 

lokalnym? 

3. Czy współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa 

na rozwój dzieci? 

4. Czy są kontakty z lokalnymi władzami i instytucjami? 

 

Do zebrania danych wykorzystano: 

W oparciu o analizę wyników uzyskano odpowiedź na 

pytania kluczowe:  

 Przedszkole podejmuje szereg  inicjatyw na rzecz 

środowiska, z których mogą korzystać osoby, 

instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Są to 

zarówno imprezy odbywające  się na terenie 

przedszkola, skierowane do dzieci i rodziców 

(warsztaty, spotkania z psychologiem logopedą, 

konkursy plastyczne, występy dzieci, akcje 

charytatywne, kiermasze), jak i działania 

skierowane do społeczności lokalnej (festyny 

rodzinne, otwarte dni). 

  Przedszkole współpracuje z różnymi  instytucjami 

i organizacjami działającymi w środowisku 

lokalnym, są to zarówno instytucje kulturalne, 

Należy w dalszym ciągu 

współpracować z w/w 

placówkami i systematycznie 

organizować wyjścia do tych 

instytucji. Wyjścia te mają 

rozwijać zainteresowania 

dzieci, zaspokajać ich 

naturalną ciekawość . Są to na 

pewno bardzo dla dzieci 

ciekawe spotkania  i zajęcia, 

dające możliwość bliskiego 

kontaktu z kulturą.   

 

 

Słabych stron w badanych 

obszarach nie stwierdzono. 

http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/3a60ba002015cd41c125764d00319d43?OpenDocument


1. Metody: 
* opinia eksperta- dyrektor przedszkola- arkusz wywiadu- 

załącznik nr 2 

* ankieta dla nauczycieli  - załącznik nr 1,  

* analiza dokumentów ( protokoły zebrań z rodzicami) 

2. Narzędzia: 
* kwestionariusz wywiadu 

* kwestionariusz ankiety 

* dokumenty- listy obecności na zebraniach i dyżurach 

indywidualnych, grupowe plany współpracy z rodzicami 

* tablice informacyjne dla rodziców, kalendarium, kronika 

przedszkolna, 

 

Danych do badań dostarczyli: 
* dyrektor- wywiad 

* nauczyciele – ankieta 

Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym 

porządku: 

- opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej, 

- opracowano harmonogram do projektu ewaluacji 

wewnętrznej, 

- przygotowano narzędzia badawcze, 

- przeprowadzono badania  wstępne listopad-grudzień  

2012r 

- sporządzono cząstkowy raport (styczeń 2013)  

- opracowano informacje o mocnych i słabych stronach 

oświatowe, użyteczności publicznej, organizacje 

poza rządowe,  jak i zaprzyjaźnione przedszkola, 

szkoły, a także osoby prywatne. 

  Działania przedszkola uwzględniają   możliwości i 

potrzeby środowiska lokalnego. Placówka  

wychodzi naprzeciw takim potrzebom, podejmuje 

współpracę w działaniach dydaktyczno- 

wychowawczych. Informacje o potrzebach 

środowiska lokalnego są stale monitorowane, 

pojawiają się informacje tym, co się dzieje w 

przedszkolu w prasie lokalnej i mediach. 

 

 

Należy kontynuować pracę na 

obecnym - wysokim poziomie. 

 

3.3. Rodzice są partnerami przedszkola (ewaluacja przeprowadzona w okresie III - V.2013r.) 

 

Cele i przedmiot Wyniki przeprowadzonych badań  

(mocne strony) 

Obszary do doskonalenia 

(słabe strony) 

Przedmiot ewaluacji: Skuteczność działania 

przedszkola w angażowaniu rodziców w życie 

placówki. 

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy rodzice 

współdecydują o sprawach przedszkola i uczestniczą w 

podejmowanych działaniach? 

 

 Przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych 

obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców 

na temat swojej pracy.  

 Rodzice mają możliwość włączania się w różne 

działania przedszkola i współdecydowania o 

podejmowanych w przedszkolu decyzjach. Wiele 

działań realizowanych w placówce ma na celu 

Słabych stron w badanych 

obszarach nie stwierdzono. 

 

Należy kontynuować pracę na 

obecnym - wysokim poziomie. 

 



Postawiono pytania kluczowe: 

1. Czy rodzice mogą dzielić się z nami opiniami na temat 

pracy przedszkola? 

2. Czy rodzice mają wpływ na decyzje pracy przedszkola? 

3. W jaki sposób rodzice współpracują z przedszkolem? 

4. Czy rodzice są informowani o postępach ich dzieci? 

 
Do zebrania danych wykorzystano: 

1. Metody: 
* opinia eksperta- dyrektor przedszkola- arkusz wywiadu- 

załącznik nr 3 

* ankieta dla nauczycieli  - zał.  nr 2,  

* ankieta dla rodziców – zał. nr 1, 

 

2. Narzędzia: 
* kwestionariusz wywiadu 

* kwestionariusze ankiet 

* analiza dokumentacji - dzienniki zajęć, dokumentacja 

współpracy (scenariusze, listy obecności, etc.) 
harmonogramy współpracy,  

 

Danych do badań dostarczyli: 
* dyrektor- wywiad 

* nauczyciele – ankieta 

* rodzice - ankieta 

Organizacja zbierania danych odbywała się w 

następującym porządku: 

- opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej, 

- opracowano harmonogram do projektu ewaluacji 

wewnętrznej, 

- przygotowano narzędzia badawcze, 

- przeprowadzono badania  wstępne: marzec-maj  2013r 

- sporządzono raport (czerwiec 2013)  

- opracowano informacje o mocnych i słabych stronach 

 

wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. 

 Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na 

temat pracy przedszkola i korzystają z tej 

możliwości.  

 Rodzice mają wpływ na działania dydaktyczne, 

wychowawcze i organizacyjne przedszkola, a 

wyrażane przez nich opinie są uwzględniane.  

 Rodzice opiniują działania przedszkola (kalendarz 

imprez, podział środków z funduszu Rady 

Rodziców).  

 Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w 

podejmowanych działaniach- wspólnie przygotowują 

i udzielają się podczas organizacji  imprez i 

uroczystości przedszkolnych i grupowych, podczas 

dni i zajęć otwartych.  

Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania 

rodziców w wychowaniu dzieci: zebrania grupowe 

informacyjne i organizacyjne są prowadzone zgodnie z 

kalendarzem spotkań z rodzicami, w zależności od potrzeb 

jest około 4 spotkań w roku; służenie radą przez 

wychowawców w sytuacjach problemowych, wskazywanie 

możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej; organizowanie konsultacji  dla rodziców z 

udziałem specjalistów; informacje i artykuły na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola. 

 

 

 



Wnioski: 

1. Należy w dalszym ciągu współpracować ze środowiskiem lokalnym i systematycznie organizować wyjścia do różnego rodzaju instytucji. 

Wyjścia te mają rozwijać zainteresowania dzieci, zaspokajać ich naturalną ciekawość. Są to bardzo dla dzieci ciekawe spotkania  i 

zajęcia, dające możliwość bliskiego kontaktu z kulturą.   
2. Należy kontynuować pracę na obecnym - wysokim poziomie. 

 

 

Ewaluacji wewnętrznej dokonały 2 zespoły nauczycielek: 

 

1. Kowalczyk Iwona - koordynator 

2. Karpeta Zdzisława 

3. Rucińska Jolanta 

4. Osińska Elżbieta 

5. Tokarska Anna 

6. Wulczyńska Edyta 

7. Żukowska Natasza 

8. Leszczyńska Martyna 


