
Raport z ewaluacji wewnętrznej 

Rok szkolnym 2015/2016 

 

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie  

Oddział Przedszkolny w Golęczewie 

 

 

WYMAGANIE: Respektowane są normy społeczne 

 
PYTANIA KLUCZOWE:  

 

 W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci  

w przedszkolu? 

 Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele? 

 W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego 

efekty? 

 

Członkowie zespołu ds. ewaluacji w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 

2015/2016:  

 

mgr Magdalena Roszak – przewodnicząca zespołu  

mgr Justyna Mikołajczak –zespołu członek  

mgr Anna Wierzbicka – członek zespołu 

mgr Julia Żuberek - członek zespołu 

 

Grupa badawcza:  

 Nauczyciele 

 Rodzice 

 Dzieci 

 Pracownicy niepedagogiczni  
 

 

Metody badawcze:  

 ankieta dla rodziców 

 ankieta dla nauczycieli 

 ankieta dla pracowników niepedagogicznych 

 analiza dokumentów 

 

Terminy:  

 WRZESIEŃ –  dopracowanie koncepcji ewaluacji 

 PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, STYCZEŃ – analiza dokumentów, opracowanie 

kwestionariusza ankiety dla dyrektora, opracowanie kwestionariusza ankiety dla 

nauczycieli 

 LUTY, MARZEC – przeprowadzenie ankiet  

 KWIECIEŃ, MAJ– opracowanie wyników ankiety, analizy dokumentów, posiedzenie 

zespołu, dyskusja nad wnioskami i raportem końcowym 

 CZERWIEC – opracowanie raportu za rok szkolny 2015/2016 

 



Wyniki badań:  

 

I. ANALIZA DOKUMENTÓW 
 

 

Przeanalizowano następujące dokumenty:  

 dzienniki zajęć grup przedszkolnych 

 procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

 regulamin wycieczek szkolnych 

 procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  

 

 

WNIOSKI: 

 w dziennikach jest zawarta zbyt mała liczba wpisów mówiących o rozmowach  

z dziećmi o bezpieczeństwie  

 w dziennikach brakuje informacji o zajęciach pokazowych ze strażą pożarną lub 

policją  

 nauczyciele przestrzegają zasad zawartych w procedurach postępowania 

nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

 wycieczki są przeprowadzane zgodnie z regulaminem  

 dzieci są przyprowadzane i odbierane zgodnie z zasadami ujętymi w procedurach 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  

 

II.  ANALIZA WYWIADU Z DZIEĆMI  
 

Wywiad z dziećmi 
 

1. Czy jest coś, czego boisz się w przedszkolu? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

2. Czy wiesz jak należy się zachować: 

podczas posiłków: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

a) czasie zajęć z panią: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

b) na spacerze 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. Czego robić w przedszkolu nie wolno? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 



4. Jak powinieneś się zachowywać w przedszkolu, aby nie zrobić krzywdy sobie  

i innym? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

5. Czy wiesz do kogo należy się zwrócić w przypadku niebezpieczeństwa  

w przedszkolu?  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

WNIOSKI: 

Dzieci: 

 nie zgłaszają swoich lęków związanych z bezpieczeństwem  

 wiedzą, jak zachować się podczas posiłków, zajęć z panią i na spacerze  

 wiedzą, jakie zachowanie w społeczności przedszkolnej są nieakceptowane  

 wiedzą do kogo należy się zwrócić w przypadku niebezpieczeństwa w przedszkolu  

 

 

III. ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW  

 

Ankieta dla rodziców 

 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest pozyskanie informacji dotyczących: 

respektowania norm społecznych. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną 

zamieszczone w Raporcie Ewaluacji Wewnętrznej Placówki w roku szkolnym 2015/2016 i 

posłużą do ulepszenia pracy  przedszkola w Golęczewie. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

 

1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu? 

a) nigdy nie mówiło, że się boi 

b) kilka razy pojawiły się sygnały 

c) sygnały o zagrożeniu pojawiają się często 

 

2. Z jakim miejscem lub sytuacja ( w przedszkolu) najczęściej wiązały się sygnały  

o poczuciu zagrożenia? 

a) Konflikty w grupie 

b) Zmiana nauczyciela  

c) Agresja kolegi (koleżanki)  

d) Agresja fizyczna 

e) Żadne 

f) Inne (jakie?)…………………………………………………….. 

 

 

 

 



3. Czy pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci? 

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie  

c) Raczej tak  

d) Zdecydowanie tak 

 

4. Czy dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać? 

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie  

c) Raczej tak  

d) Zdecydowanie tak  

 

5. Co świadczy o bezpieczeństwie w przedszkolu lub jego braku?  

a) Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 

b) Dzieci chętnie chodzą do przedszkola, dobrze się tam czują 

c) Dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców  

na upoważnieniach 

d) Budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone  

są naprawy i konserwacja 

e) Jest wyznaczona droga ewakuacyjna 

f) Sprzęty dostosowane do dzieci 

g) Monitoring w przedszkolu 

h) Agresja wśród dzieci  

i) Inne (jakie?)…………………………………………………………. 

 

6. W jaki sposób wzmacnia się pożądane- zgodne z normami zachowania dzieci? 

a) Rozmowy dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń prowadzonych przez rodziców  

i nauczycieli 

b) Stawianie jasnych granic   

c) Edukacja dzieci, motywowanie do rozwoju i zdobywania wiedzy 

d) Rozwijanie umiejętności społecznych  

e) Rozwijanie dużej i małej motoryki  

f) Inne (jakie?)………………………………………….. 

 

7. Czy pomieszczenia, w których przebywają dzieci ( sale, korytarze, łazienki)  

są urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci? Proszę o uzasadnienie swojej 

odpowiedzi 

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie  

c) Raczej tak  

d) Zdecydowanie tak  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



8. Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci? Proszę o uzasadnienie swojej 

odpowiedzi 

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie  

c) Raczej tak  

d) Zdecydowanie tak  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Czy Pana /Pani zdaniem przyprowadzenie i odbieranie dzieci, wycieczki, wyjścia poza 

teren placówki odbywa się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny z procedurami 

gwarantujący bezpieczeństwo?  

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie  

c) Raczej tak  

d) Zdecydowanie tak  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. Które z wymienionych działań najlepiej uczy dzieci właściwych zachowań.  

Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. 

a) Udział w przedstawieniach teatralnych  

b) Rozmowy 

c) Dziecięcy Kodeks Zachowań 

d) Korzystanie z  urządzeń znajdujących się na placu zabaw i używacie ich zgodnie  

z przeznaczeniem  

e) Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe 

f) Stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach z innymi   

g) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. 

 

11. Jak ocenia Pani (Pan) warunki bezpieczeństwa w przedszkolu?  

a) Bardzo dobre 

b) Dobre 

c) Nie wystarczające  

 

12. Co przedszkole powinno jeszcze zrobić w celu poprawy bezpieczeństwa? 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

WNIOSKI: 

 Według rodziców dzieci nie sygnalizują lęków związanych z bezpieczeństwem  

w przedszkolu  

 Kilka osób zasygnalizowało poczucie zagrożenia ze względu na: konflikty w grupie, 

zmianę nauczyciela, agresję kolegi  

 Według rodziców pracownicy przedszkola zwracają uwagę na zachowanie dzieci  

 Dzieci są informowane o zasadach postępowania 



 Na podstawie odpowiedzi rodziców na pytania o bezpieczeństwie w  przedszkolu 

świadczy: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dobre samopoczucie dzieci  

w przedszkolu, wydawanie dzieci osobom wskazanym przez rodziców na 

upoważnieniach, zadbany budynek przedszkola oraz naprawy i konserwacje budynku; 

wyznaczona droga ewakuacyjna  

 Według rodziców wzmacnia się pożądane zachowania dzieci poprzez: rozmowy 

dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń, stawianie granic, motywowanie dzieci do 

rozwoju i zdobywania wiedzy, rozwijanie umiejętności społecznych oraz dużej i małej 

motoryki 

 Według rodziców plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci  

 Zdaniem rodziców  przyprowadzanie i odbieranie dzieci, wycieczki, wyjścia poza 

teren placówki odbywają się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny z procedurą  

gwarantującą bezpieczeństwo 

 Według rodziców rozmowy, dziecięcy Kodeks Zachowań, stosowanie zwrotów 

grzecznościowych w codziennych kontaktach, kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie z własnymi emocjami są działaniami uczącymi właściwych zachowań  

 Większość rodziców ocenia warunki bezpieczeństwa w przedszkolu na dobre lub 

bardzo dobre  

 Według rodziców niebezpiecznym miejscem w przedszkolu są: schody oraz główne 

wejście do przedszkola  

 Według rodziców urządzenia tj. toalety, krzesła i stoliki itp. są dostosowane do 

możliwości dzieci  

 Rodzice zgłaszają brak wiatrołapu oraz ciasne szatnie  

 

III.  ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI  

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

Szanowni Państwo, 

Celem niniejszej ankiety  jest pozyskanie informacji o: poczuciu bezpieczeństwa dzieci w 

przedszkolu. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone w Raporcie 

Ewaluacji Wewnętrznej Placówki i posłużą do ulepszania pracy w przedszkolu. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

1. W jaki sposób przedszkole reaguje na zachowania wychowanków zagrażające 

bezpieczeństwu innych dzieci? 

a) Informowanie rodziców i ustalenie wspólnego frontu oddziaływania 

wychowawczego 

b) Odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów 

c) Stosowanie systemu kar i nagród 

d) Tłumaczenia i rozmowy z dzieckiem 

e) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

f) Inne (jakie?)……………………………. 

 

 

 

 

 



2. W jaki sposób przedszkole reaguje na inne zachowania niepożądane wychowawczo? 

a) Informowanie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka 

b) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

c) Odwoływanie się do zawartych kontraktów 

d) Inne (jakie?)……………………………. 

 

3. W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci: 

a) Nagrody w różnorodnych formach 

b) Przydzielanie różnych funkcji ulubionych przez dziecko 

c) Informowanie rodziców o zachowaniu dziecka 

d) Inny (jakie?)……………………………. 

 

4. W jakich formach doskonalenia dotyczących bezpieczeństwa brała Pani udział? 

a) kurs BHP  

b) kurs pierwszej pomocy 

c) warsztaty  

d) inne( jakie)?............................... 

 

5. Czy Pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenia gwarantuje dzieciom 

bezpieczny pobyt w placówce ?  

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie  

c) Raczej tak  

d) Zdecydowanie tak  

 

6. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania  

z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali, szatni oraz innych pomieszczeniach 

przedszkolnych?  

a) Tak 

b) Nie  

7. Poprzez jakie działania uczy Pani zasad bezpieczeństwa korzystania  

z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali ,szatni oraz innych pomieszczeniach? 

a) Udział w dzieci w pogadankach i przedstawieniach  

b) Organizowanie spotkań z przedstawicielami służb zdrowia, strażś pożarną i policją 

c) Realizacją tematów kompleksowych 

d) Prace indywidualne 

e) Zabawy 

f) Prace użyteczne 

g) Inne (jakie?)……………………………. 

 

8. Jakie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa rozpoznaje Pani  

w przedszkolu?  

a) Przejście między stołówką a salą  

b) Wejście do budynku przedszkola 

c) Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym 

d) w łazienkach 

e) inne (jakie?)………………………………. 

 

 



9. Jakie Pani zdaniem umiejętności nabyły dzieci w zakresie bezpieczeństwa w bieżącym 

roku przedszkolnym? 
a) Bezpiecznego zachowania się na drodze 

b) zachowanie się w kontakcie z obcymi osobami 

c) bezpiecznej zabawy w domu i przedszkolu 

d) inne (jakie?)…………………………………. 

 

10. W jaki sposób przestrzega Pani zasad bezpieczeństwa w przedszkolu?  

a) Nie pozostawiam dzieci bez opieki 

b) Zwracam szczególną uwagę na zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

c) Przypominam dzieciom zasady bezpieczeństwa  

d) Uniemożliwiam kontakt dzieciom z niebezpiecznymi przedmiotami  

e) Inne (jakie?)……………………………………………………………… 

 

 

WNIOSKI: 

 Nauczyciele reagują na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu 

innych dzieci poprzez: informowanie rodziców i ustalenie wspólnego frontu 

oddziaływania wychowawczego, odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów, 

stosowanie systemu wzmocnień, tłumaczenia i rozmowy z dzieckiem 

 Nauczyciele wzmacniają pożądania poprzez: nagrody w różnorodnych formach, 

przydzielanie różnych funkcji dziecku, informowanie rodziców o zachowaniu dziecka, 

udzielnie pochwał  

 Nauczyciele uczestniczyli w kursach BHP i warsztatach dotyczących bezpieczeństwa 

 Według nauczycieli obiekt przedszkolny i jego wyposażenie raczej nie gwarantuje 

dzieciom bezpiecznego pobytu 

 Według nauczycieli dzieci znają i przestrzegają zasady bezpiecznego korzystania  

z zabawek i sprzętu znajdujących się w pomieszczeniach przedszkolnych i na placu 

zabaw   

 Według nauczycieli potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa w przedszkolu są: 

przejście z sali do stołówki, wejście do budynku oraz zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym  

 Według nauczycieli w bieżącym roku szkolnym dzieci  poznały zasady bezpiecznego 

zachowania się na drodze; zachowania się podczas spotkania z osobami nieznajomymi   

zasady bezpiecznej zabawy w domu i przedszkolu 

 Nauczyciele przestrzegają zasad bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez: nie 

pozostawiania dzieci bez opieki; zwracanie szczególnej uwagi na zabawy na placu 

zabaw, przypominanie dzieciom zasad bezpieczeństwa, uniemożliwianie kontaktu 

dzieciom z niebezpiecznymi przedmiotami, uczenie dzieci prawidłowych zachowań  

w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (zdrowiu i życiu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ANALIZA ANKIETY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

 

Ankieta dla pracowników niepedagogicznych 
Szanowni Państwo, 

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest pozyskanie informacji o: respektowaniu 

norm społecznych. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone w 

Raporcie Ewaluacji Wewnętrznej Placówki i posłużą do ulepszania pracy w przedszkolu. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 
1. Czy dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu ? Na czym opiera Pan/Pani swoją 

opinię, proszę podać kilka przykładów. 

 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie wiem 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Czy sprzęt i urządzenia sanitarne są dopasowane do wieku dzieci?  

 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie wiem 

 

3. Czy dzieci odbierane są zgodnie z deklaracjami rodziców?   

 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie wiem 

 

4. Czy zapewniona jest opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie 

placówki? 

 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie wiem 

 

5. Czy przepisy związane z bezpieczeństwem są przestrzegane przez:  

I. Nauczycieli        a) tak  b) nie c) nie wiem  

II. Pracowników niepedagogicznych  a) tak  b) nie c) nie wiem 

III. Dzieci      a) tak  b) nie c) nie wiem 

IV. Dyrektora                                             a) tak  b) nie c) nie wiem 

 

 

 



6. W jaki sposób przestrzega Pan/Pani zasad bezpieczeństwa w przedszkolu 

(proszę zaznaczyć)? 
a) stosuję przepisy BHP; 

b) stosuję dobrą praktykę żywieniową, czynności wykonywane są tak, aby nie zagrażały 

bezpieczeństwu dzieci; 

c) pomieszczenia i sprzęt kuchenny używane są zgodnie z ich przeznaczeniem; 

d) dzieci nie mają dostępu do środków chemicznych; 

e) mówię o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego korzystania z toalety,  

z urządzeń i zabawek na placu zabaw; 

f) pilnuję żeby drzwi zewnętrzne były zamknięte i aby dzieci nie przebywały same  

w toalecie; 

g) inne jakie?.................................................................................................... 

 

7. W jaki sposób reaguje Pan/Pani na nie respektowania zasad bezpieczeństwa? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

8. Czy warunki pracy są zadowalające dla Pana/i, i czy sprzyjają poczuciu 

bezpieczeństwa (proszę określić od 1 do 3, gdzie 1 – są niezadowalające,  

2 – nie mam zdania, 3- są w pełni zadowalające. Proszę uzasadnić swoją 

odpowiedź. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

9. Czy miały miejsce sytuacje zagrażające Pana/Pani bezpieczeństwu w przedszkolu 

jeśli tak, to jakie? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

10. Co zdaniem Pan/Pani może zrobić społeczność przedszkolna (dyrektor, 

nauczyciele, personel, rodzice), by zwiększyć bezpieczeństwo  

w placówce?  

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

WNIOSKI: 

 Sprzęt i urządzenia sanitarne są dostosowane do wieku dzieci 

 Dzieci są odbierane zgodnie z deklaracjami rodziców 

 Jest zapewniona opieka  w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki 

 Wszyscy pracownicy szkoły oraz dzieci przestrzegają przepisy związane 

z bezpieczeństwem  

 Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu przestrzegane są przez pracowników 

niepedagogicznych poprzez: stosowanie przepisów BHP; używanie sprzętów zgodnie 

z ich przeznaczeniem; zwracanie uwagi dzieciom  o zagrożeniach wynikających  

z nieprawidłowego korzystania z toalety,  z urządzeń i zabawek na placu zabaw; 

nieumożliwianie dzieciom dostępu do środków chemicznych  



 Według pracowników niepedagogicznych warunki pracy są zadawalające i sprzyjają 

poczuciu bezpieczeństwa  

 W przedszkolu nie pojawiły się sytuacje, które zagrażały bezpieczeństwa  

w przedszkolu pracownikom niepedagogicznym 

 W przedszkolu powinno być odgrodzone wejście do budynku od szatni  

 

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 

 

 Należy przeprowadzić zajęcia pokazowe ze służbami straży pożarnej lub policji  

 Stworzyć roczny plan pracy związany z bezpieczeństwem  

 Postarać się o zapewnienie większego bezpieczeństwa w miejscach tj wejście do 

budynku , przejście z sali do stołówki oraz  podczas zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym 


