
Raport z ewaluacji wewnętrznej 
Rok szkolnym 2016/2017 

 

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie  

Oddział Przedszkolny w Golęczewie 

 

 

WYMAGANIE: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.  

 

PYTANIA KLUCZOWE:  
 Jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych 

działań? 

 Jakie działania podejmuje przedszkole by oferta zajęć i prowadzone działania były 

szeroko upowszechnione? 

 
 

Członkowie zespołu ds. ewaluacji w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 

2016/2017:  

 

mgr Julia Żuberek – koordynator zespołu  

mgr Magdalena Roszak – członek zespołu  

mgr Anna Wierzbicka – członek zespołu 

mgr Adrianna Ciesielska – członek zespołu  

lic. Izabela Andruszkiewicz - członek zespołu 

 

Grupa badawcza:  
 dyrektor ZS 

 kierownik filii 

 rodzice 

 przedstawiciele instytucji lokalnych  
 

Metody badawcze:  

 ankieta dla rodziców 

 wywiad z dyrektorem, kierownikiem filii oraz 

 ankieta dla przedstawicieli instytucji lokalnych 

 analiza dokumentów 

 

Terminy:  

 WRZESIEŃ –  dopracowanie koncepcji ewaluacji 

 PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, STYCZEŃ – analiza dokumentów, opracowanie 

kwestionariusza wywiadów, opracowanie ankiety dla rodziców i przedstawicieli 

organizacji lokalnych  

 LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ– przeprowadzenie ankiety  

i wywiadów 

 MAJ– opracowanie wyników ankiety, analizy dokumentów  

i wywiadów, posiedzenie zespołu, dyskusja nad wnioskami  

i raportem końcowym 

 CZERWIEC – opracowanie raportu za rok szkolny 2016/2017 

 



 

Wyniki badań:  

 

I. ANALIZA DOKUMENTÓW 
 

 

Przeanalizowano następujące dokumenty:  

 Dzienniki  

 Strona www ZS  

 Lokalne media 

 Korespondencja z rodzicami 

 

 

WNIOSKI: 

 Strona www jest prowadzona na bieżąco 

 Dzienniki są uzupełnianie systematycznie 

 W mediach lokalnych (Gazeta Sucholeska) ukazuje się zbyt mało artykułów 

 

II.  ANALIZA WYWIADU Z P. KRZYSZTOFEM ANTKOWIAKIEM  

DYREKTOREM ZS W CHLUDOWIE  

 

1. Czy Pana zdaniem przedszkole w Golęczewie jest dobrze postrzegane w 

środowisku lokalnym? Proszę uzasadnić.  

Oczywiście, cieszy się renomą. Walory: kameralność, dobór kadry,  

 

2. Czy obecny sposób przekazywania informacji, promujący wartość wychowania 

przedszkolnego jest wystarczający? Proszę uzasadnić.  

Tak. Spotkania bezpośrednie z rodzicami, strona WWW, gazetki przedszkolne, maile, 

wiadomości sms.  

 

3. W jaki sposób, Pana zdaniem,  przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców oraz dzieci uwzględniając ich indywidualne potrzeby?  

Prowadząc ewaluacje, karty obserwacji, diagnozę gotowości szkolnej, zebrania, 

spotkania zespołów z zaproszonymi rodzicami. 

 

4.  Jak postrzega Pan zaangażowanie rodziców w życie przedszkola w Golęczewie? 

Bardzo dobrze, rodzice współtworzą przedszkole, otwarci są na prośby, zaproszenia 

do współpracy. Szeroka współpraca z RR, organizacja imprez, itp.  

 

5. Jak ocenia Pan warunki lokalowe przedszkola i czy według Pana mają one wpływ 

na jego postrzeganie w środowisku lokalnym?  

Warunki lokalowe są mocno niewystarczające. Stąd potrzeba budowa nowego 

budynku przedszkola.  

 

6. Czy i co chciałby Pan zmienić w najbliższym czasie aby przedszkole było jeszcze 

lepiej postrzegane w środowisku lokalnym?  

Warunki lokalowe, większe możliwości doszkalania nauczycieli w kierunku terapii. 



 

WNIOSKI:   

 Przedszkole w Golęczewie cieszy się dobrą renomą w środowisku lokalnym, 

wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców;  

 Zaangażowanie rodziców w życie przedszkolne jest na wysokim poziomie; 

  Warunki lokalowe przedszkola są niewystarczające, stąd wniosek o potrzebie 

budowy nowego budynku 

 Zmiany: szkolenie kadry nauczycielskiej w kierunku terapii 
 

III. ANALIZA WYWIADU Z P. DANUTĄ KAMIŃSKĄ KIEROWNIKIEM FILII  

W GOLĘCZEWIE, ZS IM. O. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE 

 

1. Czy Pani zdaniem przedszkole w Golęczewie jest dobrze postrzegane w środowisku 

lokalnym? Proszę uzasadnić.  

Tak. Przedszkole jest bardzo dobrze postrzegane w środowisku lokalnym.  

Od rodziców jak i osób postronnych otrzymujemy bardzo dobre opinie o przedszkolu.  

 

2. Czy obecny sposób przekazywania informacji, promujący wartość wychowania 

przedszkolnego jest wystarczający? Proszę uzasadnić.  

Tak. Wiele informacji jest przekazywanych na stronach internetowych. Widoczne jest 

to na uroczystościach i spotkaniach z rodzicami, wszystkich działaniach  i rodzajach 

spektakli.  

 

3. W jaki sposób, Pani zdaniem,  przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców oraz dzieci uwzględniając ich indywidualne potrzeby?  

Zaspokajamy potrzeby rodziców poprzez organizowanie konsultacji, bierzemy pod 

uwagę zdania rodziców , współpracujemy z Radą Rodziców , przygotowujemy 

spotkania integracyjne z rodzicami, zapraszamy ich do współpracy.  

Organizujemy warsztaty, szczególnie dla nowych rodziców oraz zajęcia adaptacyjne 

kilka razy w roku.  

 

4.  Jak postrzega Pani zaangażowanie rodziców w życie przedszkola w Golęczewie? 

Bardzo dobrze postrzegam zaangażowanie rodziców w życie przedszkola  

w Golęczewie. Działania są zakrojone na szeroką skalę. Większość rodziców angażuje 

się  w życie przedszkola.  

 

5.  Jak ocenia Pani warunki lokalowe przedszkola i czy według Pana mają one wpływ na 

jego postrzeganie w środowisku lokalnym?  

Warunki lokalowe są niewystarczające. Mamy ciasne sale, brakuje Sali do rytmiki  

oraz większej przestrzeni na placu zabaw. Nie mam informacji , aby źle je 

przestrzegano, nauczyciele dbają o to, żeby były pozytywnie oceniane  

w środowisku lokalnym.  

 

6.  Czy i co chciałby Pani zmienić w najbliższym czasie aby przedszkole było jeszcze 

lepiej postrzegane w środowisku lokalnym?  

Chciałabym przede wszystkich powiększyć stołówkę i sale, w których odbywają się 

zajęcia., stworzyć sale do rytmiki.  

 



WNIOSKI: 

 Przedszkole jest postrzegane bardzo pozytywnie w środowisku lokalnym;  

 Widoczne jest zaangażowanie rodziców w życie przedszkola;  

 Warunki lokalowe są niewystarczające;  

 Rozbudowa sal i stołówki byłaby bardzo przydatna 

 Potrzeba osobnej sali do zajęć rytmicznych 

 

IV. WYNIKI  ANKIETY DLA RODZICÓW:  

  

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW 

WYDANO 71 ANKIET 

ODDANO – 32 ANKIETY  

PYTANIE NR 1. Które realizowane przez przedszkole działania promują wartość 

wychowania przedszkolnego w społeczności lokalnej? 

 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne; - 24 

 Zabawy; - 15 

 Wycieczki; - 22 

 Spacery, wyjścia w teren; - 17 

 Imprezy okolicznościowe; -19 

 Udział w konkursach; -14 

 Zajęcia otwarte; - 16 

 Dni otwarte; - 14 

 Galeria prac dzieci; - 18 

 Spotkania ze specjalistami; - 12 

PYTANIE NR 2. Czy przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie 

edukacyjnej (zajęcia bezpłatne oferowane przez przedszkole) oraz podejmowanych 

działaniach (m. in. zaproszenia na uroczystości, akcje, programy realizowane w przedszkolu)? 

 TAK - 31 

 NIE 

 NIE WIEM 

 BRAK GŁOSU – 1  

PYTANIE NR 3. W jaki sposób przedszkole upowszechnia informacje o podejmowanych 

działaniach edukacyjnych i osiągnięciach swoich wychowanków? 

 Tablica ogłoszeń; - 29 

 Rozmowy indywidualne; - 25 

 Zajęcia otwarte; - 8 

 Dni otwarte; - 6 

 Imprezy okolicznościowe; - 18 

 Artykuły w lokalnej prasie; - 13 

 Galeria prac dzieci; - 24 

 Strona internetowa; - 27 

 Inne:  ZEBRANIA Z RODZICAMI, FACEBOOK, MAILE DO RODZICÓW, 

SMS DO RODZICÓW 



PYTANIE NR 4. Czy według Pan obecny sposób przekazywania informacji promujący 

wartość edukacyjną przedszkola  i podejmowanych działaniach jest wystarczający? 

 TAK - 31 

 NIE 

 NIE WIEM – 1  

 Propozycje jak udoskonalić 

PYTANIE NR 5 Czy w mediach lokalnych ukazują się informacje o przedszkolu? 

 TAK  

 NIE 

 NIE WIEM 

PYTANIE NR 6. Czy czyta Pani/Pan na bieżąco informacje i ogłoszenia dla rodziców? 

 TAK 

 NIE 

PYTANIE NR 7 Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z przedszkola, do którego uczęszcza 

dziecko? 

 TAK (proszę podać dlaczego?) - 32 

- dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie przyswaja wiedzę 

- wykwalifikowane i mądre wychowawczynie pełne zapału i energii do pracy  

z dziećmi i współpracy z innymi nauczycielami, życzliwe, uśmiechnięte  

i pełne zapału  

- miła atmosfera, dobra kadra wychowawców, urozmaicony czas podczas zajęć 

- rewelacyjni wychowawcy i pracownicy przedszkola, interesujące i kreatywne 

zajęcia dla dzieci, ciekawe wycieczki i zajęcia dodatkowe, świetna atmosfera 

- życzliwość i kompetencja wychowawców, duży nacisk na wielokierunkowy 

rozwój dzieci, rodzinna atmosfera, mądre zasady, doskonały kontakt  

z rodzicami, sprawny system przekazywania informacji 

- zapewnione bezpieczeństwo dzieci i zaspokojone ich potrzeby 

- spełnia wszelkie założenia i oczekiwania 

- córka czuje się w przedszkolu bardzo dobrze, lubi chodzić do przedszkola  

- bardzo dobra obsada pedagogiczna 

- w znaczący sposób dziecko się usamodzielniło 

- dobre relacje z dziećmi, przedszkole wzbudza zainteresowania u dziecka,  

Wzbudza zainteresowania u dziecka nowa wiedzą, grami, zabawami  

i konkursami 

- interesujące zajęcia 

- jest przytulne i dobrze wyposażone 

- Dobry kontakt z wychowawcą, postępy w rozwoju dziecka, przekazywanie 

informacji na bieżąco 

- przedszkole zapewnia wiele atrakcyjnych zajęć  

 - małe grupy, kompetentna i ZAANGAŻOWANA kadra, praca w zespole 

dydaktycznym, angażowanie rodziców w życie przedszkola ale bez zbytnich 

obciążeń, elastyczność opieki, dużo zajęć dodatkowych ( konkursy, warsztaty, 

wycieczki, konsultacje dla rodziców)  

- wysokie kwalifikacje wychowawców, poczucie bezpieczeństwa, 

urozmaicony zakres zajęć, świetna współpraca z rodzicami 



- bardzo dobre podejście do dzieci przez nauczycieli, małe grupy, 

indywidualne podejście do rodzica, 

- Bardzo dobry kontakt z nauczycielami 

- zaangażowanie i przyjazne panie wychowawczynie 

- bardzo dobra opieka, mądrze przekazywane wartości patriotyczne, bardzo 

dobra działalność wychowawcza i edukacyjna, bardzo częsty przekaz 

informacji dla rodzica 

- zaangażowanie i przyjazne nauczycielki 

- mała grupa znająca się z okolicy, dobry kontakt z wychowawcą 

- bardzo dobra edukacja, świetna atmosfera 

- dziecko chodzi chętnie do przedszkola, czuje się akceptowane przez 

wychowawcę, otrzymuje wsparcie, zajęcia są różnorodne, wycieczki, imprezy, 

świetnie przygotowana i zaangażowana kadra 

 

PYTANIE NR 8 Czy według Pani/ Pana przedszkole jest pozytywnie postrzegane  

w środowisku lokalnym? 

 TAK (proszę podać dlaczego?) 

- rozmowy z rodzicami 

-Cieszy się dobrą opinia 

-Wszyscy rodzice których dzieci uczęszczały lub uczęszczają do tego 

przedszkola bardzo pozytywnie wyrażają się o tej placówce 

- słychać dobre opinie o przedszkolu nie tylko w środowisku lokalnym 

- wyjątkowe podejście do dzieci nauki i zabawy 

- dobra dostępność, dobre wyposażenie, kontynuacja edukacji w przyjaznej 

szkole 

- potrafi dobrze się zaprezentować, bogata oferta zajęć, informacje dla 

rodziców łatwo dostępne 

- ze względu na kadrę pedagogiczną i atmosferę w przedszkolu 

- z opowiadań innych mieszkańców 

- wiele osób bierze udział w uroczystościach przedszkolnych i jest 

zadowolonych z pracy przedszkola 

- liczne organizowane przedstawień i spotkań 

- nie słyszeliśmy żadnych negatywnych opinii na temat przedszkola, bardzo 

doceniona wysoki poziom nauczania i podejścia do dzieci 

- wysoki poziom edukacji, dbałość o wszechstronny rozwój dzieci, bardzo 

dobra współpraca z rodzicami, działania sprzyjające integracji społecznej 

- placówka jest mała, wszyscy się znają i szanują, dzięki pracownikom i 

nauczycielom jest wspaniała atmosfera, 

- pozytywne opinie w mediach, otwarte drzwi 

- nie spotkałam się z negatywna opinią na temat przedszkola zarówno wśród 

rodziców jak i osób postronnych 

 

WNIOSKI:  

 Rodzice pozytywnie postrzegają pracę przedszkola ( wychowawców, kadry 

niepedagogicznej) 

 Jest zadowalająca ilość spotkań z rodzicami (konsultacje, zebrania, spotkania 

integracyjne, warsztaty) 

 Kadra jest dobrze wykształcona i przygotowana do pracy z dziećmi 



 Warunki lokalowe są niezadowalające (Rodzice zauważają potrzebę budowy 

nowego budynku) 

 Rodzice chętnie angażują się w przedsięwzięcia organizowane przed przedszkole 

 Oferta zajęć przedszkola jest bogata 

 Mała liczebność oddziałów jest postrzegana bardzo pozytywnie 

 Dobry kontakt wychowawców z dziećmi oraz rodzicami 

 Rodzice na bieżąco są informowani o działaniach przedszkola oraz dzieci 

 

V. WYNIKI ANKIETY/ WYWIADU Z PRZEDSTAWICIELAMI 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: 

Analiza wywiadu z p. Urszulą Ćwiertnią – radną Golęczewa: 

1. Czy Pani zdaniem przedszkole w Golęczewie jest dobrze postrzegane w środowisku 

lokalnym? Proszę uzasadnić.  

Tak. Cieszy się dobrą renomą. Dzieci mają zapewnioną opiekę i są bezpieczne. 

 

2. Czy obecny sposób przekazywania informacji, promujący wartość wychowania 

przedszkolnego jest wystarczający? Proszę uzasadnić.  

Tak. Jest wystarczający: rolki informacyjne, maile do rodziców, wiadomości sms 

 

3. W jaki sposób, Pani zdaniem,  przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców oraz dzieci uwzględniając ich indywidualne potrzeby?  

Poprzez rozmowy z rodzicami, organizowanie imprez, warsztatów, akcji 

charytatywnych. 

 

4.  Jak postrzega Pani zaangażowanie rodziców w życie przedszkola w Golęczewie? 

Zaangażowanie jest na bardzo wysokim poziomie.  

 

5.  Jak ocenia Pani warunki lokalowe przedszkola i czy według Pana mają one wpływ na 

jego postrzeganie w środowisku lokalnym?  

Warunki lokalowe są niewystarczające. Mają one wpływ na postrzeganie w 

środowisku lokalnym  

 

6.  Czy i co chciałby Pani zmienić w najbliższym czasie aby przedszkole było jeszcze 

lepiej postrzegane w środowisku lokalnym?  

Chciałabym aby powstał nowy budynek przedszkola oraz boisko z placem zabaw.  

WNIOSKI:  

 Rodzice pozytywnie postrzegają pracę przedszkola  

 Ilość spotkań z rodzicami jest odpowiednia.  

 Warunki lokalowe są niezadowalające  

 Rodzice chętnie angażują się w przedsięwzięcia organizowane przed przedszkole 

 Wychowawcy mają dobry kontakt z dziećmi oraz rodzicami 

 Rodzice na bieżąco są informowani o działaniach przedszkola oraz dzieci.  

 



Analiza wywiadu z p. Markiem Koziełem – prezesem OSP Golęczewo, oraz członkiem rady 

sołeckiej Golęczewa.  

7. Czy Pana zdaniem przedszkole w Golęczewie jest dobrze postrzegane w środowisku 

lokalnym? Proszę uzasadnić.  

Tak. W rozmowach z mieszkańcami Golęczewa słuchać bardzo dobre opinie o 

przedszkolu w  Golęczewie.  

 

8. Czy obecny sposób przekazywania informacji, promujący wartość wychowania 

przedszkolnego jest wystarczający? Proszę uzasadnić.  

Tak. Jest wystarczający, chociaż mogłoby ukazywać się więcej artykułów w prasie 

lokalnej.  

 

9. W jaki sposób, Pana zdaniem,  przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców oraz dzieci uwzględniając ich indywidualne potrzeby?  

Bezpośrednie spotkania z rodzicami są najlepszym rozwiązaniem, organizacja 

uroczystości przedszkolnych, festynów itp.  

 

10.  Jak postrzega Pan zaangażowanie rodziców w życie przedszkola w Golęczewie? 

Zaangażowanie jest bardzo duże. Rodzice zawsze chętnie włączają się w życie 

przedszkola w Golęczewie. 

 

11.  Jak ocenia Pan warunki lokalowe przedszkola i czy według Pana mają one wpływ na 

jego postrzeganie w środowisku lokalnym?  

O wartości przedszkola decydują w głównej mierze nauczyciele i atmosfera jaką 

tworzą, jednak nowy budynek jest niezbędny.  

 

12.  Czy i co chciałby Pan zmienić w najbliższym czasie aby przedszkole było jeszcze 

lepiej postrzegane w środowisku lokalnym?  

Chciałabym aby powstał nowy budynek przedszkola oraz aby przedszkole częściej 

pojawiało się na uroczystościach i imprezach wiejskich.  

WNIOSKI:  

 Rodzice pozytywnie postrzegają pracę przedszkola. 

 Za mało artykułów z życia przedszkola ukazuje się w prasie lokalnej 

 Warunki lokalowe są niezadowalające  

 Rodzice chętnie angażują się w przedsięwzięcia organizowane przed przedszkole 

 Większy udział przedszkola w uroczystościach wiejskich.  

 

 

 

 

 


