
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 
Członkowie zespołu w składzie: Dorota Kubiak, Dominika Rewers, Joanna Mińska – Bzowska, 
Aleksandra Miszczak, Agata Wojdak przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej 
opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji.  
 
Badaniu zastały poddane:  
I Działania: „Rodzice są partnerami przedszkola”  
Cel ewaluacji:  
1. Pozyskanie informacji użytecznych do zwiększenia uczestnictwa rodziców w życiu 
przedszkola.  

2. Opracowanie planu działań podejmowanych przez przedszkole na rzecz rozwoju dzieci we 
współpracy z rodzicami.  
 
Pytania kluczowe:  
1. Jakie działania we współpracy z rodzicami podejmuje przedszkole na rzecz rozwoju dzieci?  

2. Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z rodzicami?  

3. Jakie czynniki wpływają na efektywną współpracę z rodzicami?  

4. Jakie działania rodziców mają wpływ na efektywną współpracę?  

5. Jakie są efekty i opinie dotychczasowej współpracy wśród rodziców i nauczycieli?  
 
Do zebrania danych wykorzystano:  
1. Metody:   

ankieta dla nauczycieli  

rozmowa indywidualna z rodzicami 

rozmowa z nauczycielami  
 
2. Narzędzia:  

kwestionariusz ankiety  

kwestionariusz wywiadu  
 
3. Organizacja zbierania danych :  

opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej  

opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej  

przygotowanie narzędzi badawczych  

przeprowadzenie badania  

sporządzenie raportu końcowego z ewaluacji wewnętrzne  
 
Opracowanie wyników rozmów indywidualnych przeprowadzonych wśród rodziców  
Ilość rozmów indywidualnych: 50 rodziców  
1. Jakie działania we współpracy z rodzicami podejmuje przedszkole na rzecz rozwoju dzieci?  

organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach – 90%  

organizowanie zajęć otwartych – 72%  
pozyskiwanie opinii rodziców i włączanie ich pomysłów do planów pracy – 60%  

pomoc materialna, wzbogacanie bazy przedszkola – 46%  

zajęcia pokazowe – 38%  

wspólne planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo-dydaktycznego – 28%  



organizowanie szkoleń związanych z rozwojem dziecka – 20%  
 
2. Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z rodzicami?  

postawa i komunikatywność nauczycieli – 90%  

przyjazna atmosfera – 80%  

systematyczne kontakty z rodzicami – 74%  

umiejętne zachęcanie rodziców do włączania się w organizację imprez przedszkolnych – 62%  

dobór czasu w którym odbywają się spotkania, uroczystości, imprezy dla rodziców – 20%  
3. Który z wymienionych czynników ma negatywny wpływ na dobrą i efektywną współpracę 
rodziców z przedszkolem?  

brak wolnego czasu -50 %  

dobór czasu organizowanych zajęć otwartych, uroczystości i imprez – 28%  

niechęć rodziców do udziału w spotkaniach, prelekcjach, warsztatach – 30%  

atmosfera w przedszkolu – 20%  

brak współdecydowania w sprawach przedszkola – 12%  
 
4. Czy współpraca przedszkola z rodzicami jest zadowalająca?  

tak – 82%  

nie – 16%  

brak odpowiedzi – 2%  
 
5. W jakim zakresie rodzice angażowali się we współpracę z przedszkolem  

bardzo – 62%  

nieznacznie – 22%  

brak zaangażowania – 10%  
 
Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli  
Ilość ankietowanych: 10 nauczycieli  
1. Czy przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy”  

Tak – 100%  
 
2. Czy rodzice współdecydują w sprawach przedszkola”  

tak – 90%  

nie – 10%  
 
3. Czy rodzice uczestniczą w działaniach na rzecz dzieci?  

zajęcia otwarte – 100%  

uroczystości i spotkania okolicznościowe – 100%  

wspólne przygotowanie strojów i dekoracji do przedstawień –  

 
4. Czy rodzice uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami (pedagog, logopeda, lekarz, 
psycholog)?  

tak – 50%  

raczej tak – 20%  

raczej nie – 10%  

nie – 20%  
 
5. Czy przedszkole wykorzystuje wiedzę i umiejętności rodziców, którzy reprezentują ciekawe 
zawody”  



tak – 100%  
 
6. Czy rodzice dzielą się i wymieniają informacje na temat zachowania się dziecka w 
przedszkolu?  

tak – 80%  

raczej tak – 20%  
 
7. Czy kontakty z rodzicami są serdeczne i pełne zrozumienia?  

tak – 80%  

nie – 20%  
 
Opracowanie zbiorowe wyników z kwestionariusza wywiadu przeprowadzonego wśród 
nauczycieli  
1. Działania, jakie podejmują nauczycielki to:  

kontakty indywidualne,  

zebrania zbiorowe z rodzicami,  

spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci,  

spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości,  

ekspozycje prac dzieci, 
kontakt mailowy 
 
2. Formy, jakie wykorzystują nauczycielki we współpracy z rodzicami:  

kontakty indywidualne,  

zebrania grupowe,  

uroczystości przedszkolne,  

spotkania warsztatowe.  

udostepnienie materiałów edukacyjnych,  

wycieczki,  

angażowanie rodziców przy organizowaniu imprez.  
 
3. Ocena efektywności stosowanych form pracy przez nauczycielki w skali od 1 do 10.  
 
Najwyżej zostały ocenione zebrania grupowe oraz  kontakty indywidualne, kontakty telefoniczne i 
mailowe (10), następnie  uroczystości i imprezy, wycieczki, angażowanie rodziców przy 
organizacji imprez. Najniżej została oceniona efektywność spotkań warsztatowych.  
 
4. Czynniki, które wpływają na efektywną współpracę nauczycielek z rodzicami:  

 
atmosfera,  

otwarta postawa nauczycielek,  

umiejętność słuchania, odczuwania i poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach,  

szczerość,  

komunikatywność,  

elastyczność i otwartość na zmiany,  

przyjęcie zasady współpracy,  

życzliwy i partnerski stosunek nauczycielek i rodziców,  

zainteresowanie rodziców światem dziecięcych przeżyć, tym wszystkim, co dzieje się w 
przedszkolu,  

klimat wzajemnego zaufania i szacunku w kontaktach nauczycielek z rodzicami,  



uwrażliwianie rodziców na potrzeby i możliwości dzieci,  

uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych,  

wskazywanie osiągnięć oraz niepowodzeń podejmowanych prób,  

aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.  
 
5. Jakie są efekty i opinie dotychczasowej współpracy wśród rodziców i nauczycieli?  
Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami, którzy chcą angażować 
się w życie przedszkola.  

Rodzice włączają się do przygotowania przedszkolnych imprez, i uroczystości.  

Wspólne wykonywanie przez dzieci i rodziców prac na konkursy plastyczne.   

 
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe  
Jakie działania we współpracy z rodzicami podejmuje przedszkole na rzecz rozwoju 
dzieci?  
Z analizy zebranych informacji wynika, że przedszkole wspólnie z rodzicami organizuje na 
terenie placówki różne imprezy i uroczystości grupowe oraz przedszkolne Według opinii 
rodziców, grono pedagogiczne pozyskane od nich propozycje, pomysły oraz opinie, włącza do 
planów pracy, a w efekcie do realizacji. W miarę posiadanych możliwości rodzice starają się 
wzbogacać bazę przedszkola. Jednakże tylko nieliczni rodzice włączają się do wspólnego 
planowania procesu dydaktyczno-wychowawczo-dydaktycznego. Rodzice nie wykazują 
zainteresowania proponowanymi przez przedszkole szkoleniami oraz warsztatami prowadzonymi 
przez specjalistów.  
Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z rodzicami?  
W odczuciu rodziców w przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, która w dużej mierze wpływa 
motywująco na współpracę. Sama postawa oraz komunikatywność nauczycieli także zachęca do 
podjęcia współpracy z przedszkolem. Rodzice wysoko ocenili skuteczność rozmów 
prowadzonych przez nauczycielki podczas indywidualnych kontaktów. W miarę możliwości 
włączają się w organizację uroczystości przedszkolnych. Duży wpływ na efektywną współpracę 
ma właściwy dobór czasu, w którym odbywają się spotkania i imprezy przedszkolne.  
Jakie czynniki wpływają na efektywną współpracę z rodzicami?  
Głównym czynnikiem wpływającym na owocną współpracę jest otwartość oraz klimat 

wzajemnego zaufania i szacunku w kontaktach nauczycielek z rodzicami, a także umiejętność 

słuchania i poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach. Ważnym elementem jest także czas, 

jaki rodzice mogą poświęcić na zaangażowanie się w życie przedszkola. Z kolei aktywne 

uczestnictwo w uroczystościach i imprezach przedszkolnych daje możliwość wyrażania swojego 

zdania oraz opinii na temat pracy przedszkola.  

Jakie działania rodziców mają wpływ na efektywną współpracę?  
Przekazywanie informacji na temat zachowania dziecka w domu  

Życzliwy i partnerski stosunek rodziców do nauczycieli i pracowników przedszkola  

Bycie otwartym na zmiany  

Przekazywać ciekawe propozycje do realizacji w przedszkolu  

Obecność na spotkaniach, imprezach organizowanych przez nauczycielki lub przedszkole  

Zaangażowanie rodziców w wykonywanie wspólnych zadań  
 
Jakie są efekty i opinie dotychczasowej współpracy wśród rodziców i nauczycieli?  
Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami, którzy chcą angażować 
się w życie przedszkola. Rodzice włączają się do:  
-wspólnego przygotowania przedszkolnych imprez, i uroczystości,  

-wykonywania z dzieci prac na konkursy plastyczne,  

-podnoszenia estetyki przedszkola,  



-promowania placówki na zewnątrz,  

-współpracy ze środowiskiem lokalnym.  
 
Z analizy zebranych informacji wynika, że przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych 
obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców w 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 wspieranie 
rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy 
przedszkola i korzystają z tej możliwości. Możliwość wyrażania swojego zdania podczas 
indywidualnych rozmów z nauczycielami, na zebraniach organizowanych przez wychowawców, 
jak również przy okazji spotkań, uroczystości oraz imprez przedszkolnych.  
Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci: 
zebrania grupowe, kontakty indywidualne, służenie radą w sytuacjach problemowych; 
wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej; 
prowadzone są ćwiczenie logopedyczne z dziećmi.  
 
Wnioski z badań: 
 

Mocne strony:  
1. Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem.  

2. Odpowiada im sposób współpracy i jej organizacja.  

3. Chętnie uczestniczą w spotkaniach, imprezach i uroczystościach.  

4. Podczas spotkań i zebrań uzyskują potrzebne informacje.  

5. Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami.  

6. Przedszkole dostarcza rodzicom informacji pomocnych w wychowywaniu dzieci  
7. Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem.  

8. Prowadzić na bieżąco stronę internetową przedszkola.  

9. Wskazywać efekty działań zainicjowanych przez rodziców na rzecz rozwoju dziecka i 
przedszkola.  

10. Na bieżąco informować rodziców o codziennych inicjatywach i potrzebach placówki poprzez 
stronę internetową, zebrania grupowe, kącik dla rodziców, w celu zwiększenia ich aktywności 
ukierunkowanej na współpracę z przedszkolem.  
 
Słabe strony:  
1. Słabe zaangażowanie rodziców w organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo - 
opiekuńczego.  

2. Brak zainteresowania rodziców proponowanymi przez przedszkole szkoleniami oraz 
warsztatami prowadzonymi przez specjalistów.  
 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Dominika Rewers 

Agata Wojdak 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


