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RAPORT  - EWALUACJA WEWNĘTRZNA  

 

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie – Przedszkole w Golęczewie 

Rok szkolny 2019/2020 

 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu  

w Golęczewie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie przez powołany w tym 

celu przez dyrektora szkoły zespół do spraw ewaluacji.  

 

Skład zespołu:  

mgr Anna Wierzbicka – koordynator  

mgr Izabela Glapa – członek zespołu (do XI 2019)  

mgr Magdalena Lenartowicz - członek zespołu 

mgr Justyna Szymańska – Mikołajczak - członek zespołu 

mgr Magdalena Roszak - członek zespołu  

mgr Julia Żuberek - członek zespołu  

mgr Agata Klementowicz  - członek zespołu (od XI 2019)  

 

 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było wymaganie - Kształtowane są postawy  

i respektowane normy społeczne: 

 

▪ Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami 

społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

▪ Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 

▪ Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.  

▪ Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, ocenia się 

ich skuteczność, a w razie potrzeby, dokonuje się ich modyfikacji. 

Pytania kluczowe:  

▪ Jakie czynniki wskazują na to, że dzieci mają zapewnione warunki pełnego 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz że czują się w przedszkolu bezpiecznie?  

▪ Czy reakcje nauczycieli i podejmowane przez nich działania są adekwatne do 

występujących sytuacji?  

▪ Czy pozostali pracownicy przedszkola są włączani w eliminowanie niepożądanych 

zachowań dzieci i wzmacnianie zachowań pożądanych?  

▪ W jakim zakresie monitorowanie działań wychowawczych i profilaktycznych pozwala 

ocenić ich skuteczność?  
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▪ W jaki sposób dyrektor/kierownik filii  monitoruje działania wychowawcze  

i profilaktyczne nauczycieli oraz pozostałych pracowników w celu oceny ich 

skuteczności? 

 

Metody badawcze:  

▪ wywiad z dyrektorem i kierownikiem filii   

▪ ankieta dla nauczycieli 

▪ wywiad z dziećmi 

▪ analiza dokumentów 

 

HARMONOGRAM PRACY:  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 harmonogram pracy zespołu ewaluacji wewnętrznej został zmodyfikowany:  

▪ IX 2019 –  dopracowanie koncepcji ewaluacji 

▪ X, XI 2019; I 2020– analiza dokumentów, opracowanie kwestionariusza wywiadu dla  

kierownika filii oraz dzieci, opracowanie kwestionariusza ankiety dla nauczycieli 

▪ V 2020 – przeprowadzenie ankiet  I wywiadów - poprzez formularze google (zawieszenie 

zajęć – pandemia COVID – 19)  

▪ V 2020– opracowanie wyników ankiety, analizy dokumentów, posiedzenie zespołu, 

dyskusja nad wnioskami i raportem końcowym (za pomocą komunikatorów ze względu 

na pandemię COVID – 19 )  

▪ VI  2020 – opracowanie raportu  

 

 

WYNIKI BADAŃ:  

▪ ANALIZA DOKUMENTÓW: 

 

Z analizy dokumentów – dziennika zajęć oraz podstawy programowej wynika, iż 

nauczyciele wdrażają dzieci i kształtują postawy sprzyjające bezpieczeństwu dzieci. 

Przeprowadzają zajęcia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego oraz emocjonalnego 

dzieci; tworzą kontrakty grupowe; przeprowadzają na bieżąco rozmowy z dziećmi na 

temat ich funkcjonowania w społeczności przedszkolnej. Nauczyciele organizowali 

również spotkania z przedstawicielami policji, psychologiem, pedagogiem szkolnym.  
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▪ ANKIETA DLA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ORAZ KIEROWNIK FILII:  

 

Pytania ankiety:  

1. Czy Pana/Pani zdaniem dzieci znają zasady zachowania i obowiązujące 

normy w przedszkolu? 

2. Czy Pana/Pani zdaniem dzieci przestrzegają norm społecznych 

obowiązujących w placówce? 

3. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się Pana/Pani zdaniem najczęściej? 

4. Jak Pana/Pani zdaniem nauczyciele reagują na nierespektowanie norm 

społecznych przez dzieci? 

5. Kto najczęściej diagnozuje i analizuje zachowania dzieci? 

6. Czy w przedszkolu podejmowane są działania wychowawcze mające na 

celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli 

tak, to prosimy wymienić. 

7. Czy podejmowane przez nauczycieli/przedszkole działania przynoszą 

pożądany efekt wychowawczy? 

8. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić przedszkole- nauczyciele, personel  

i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 

9. W jaki sposób w przedszkolu dokonuje się oceny skuteczności 

podejmowanych działań? 

 

 

WYNIKI:  
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▪ ANKIETA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA:  

 

1. Czy dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w przedszkolu? 

2. W jaki sposób zapoznaje się dzieci z obowiązującymi normami społecznymi  

  w przedszkolu? 

3. Czy Pani zdaniem dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie? 

4. Czy Pani zdaniem relacje między dziećmi a nauczycielem oparte są  

 na  wzajemnym szacunku i zaufaniu? 

5. W jaki sposób Pani wzmacnia właściwe zachowania dzieci? 

6. W jaki sposób dba Pan/Pani o fizyczne bezpieczeństwo dzieci? 

7. W jaki sposób dba Pan/Pani o emocjonalne bezpieczeństwo dzieci? 

8. Jak reaguje Pani na niepożądane zachowania dzieci? 

9. Co świadczy o tym, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie? 

10. W jaki sposób Pani kształtuje postawę odpowiedzialności dzieci za działania 

własne i działania podejmowane w grupie? 
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ODPOWIEDZI:  
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▪ PYTANIA DLA DZIECI: 

1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w przedszkolu?  

2. Czy czujesz się bezpiecznie w przedszkolu? 

3. Czy zdarzają się sytuacje, że czegoś się boisz podczas pobytu w przedszkolu? 

4. Czy zdarzyło się, że ktoś Cię uderzył? 

5. Co to znaczy być grzecznym? 

6. Skąd dowiedziałeś się, jak należy zachowywać się w grupie dzieci? 

7. Czy przestrzegasz tych zasad? 

8. Jak myślisz, jakie zachowanie jest najważniejsze, abyś Ty i twoi 

koledzy/koleżanki czuli się bezpiecznie w przedszkolu?  

9. Czy nauczyciele zwracają uwagę na złe zachowanie? 

10. Czy nauczyciele zwracają uwagę na dobre, poprawne zachowanie? 

11. Jak reagujesz w przypadku złego zachowania się kolegi/koleżanki?  

Ze względu na pandemię COVID – 19 i ograniczenie funkcjonowania placówki uzyskano 

odpowiedzi 5 dzieci.  
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ODPOWIEDZI:  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Czy znasz zasady właściwego zachowania się w 
przedszkolu? 

1. TAK 2. NIE

80%

20%

0%

Czy czujesz się bezpiecznie w przedszkolu? 

TAK. Tak, czasami boję się, że ktoś mnie uderzy nie
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100%

0%

Czy zdarzyło się, że ktoś Cię uderzył?

tak nie

50%

16%

17%

17%

Czy zdarzają się sytuacje, że czegoś się boisz podczas pobytu w 
przedszkolu?

TAK NIE Tak, że kolega mnie uderzy Tak, ale nie wiem czego
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Co to znaczy być grzecznym?  

▪ nie krzyczeć,  

▪ słuchać pani 

▪ być miłym , 

▪   nie krzyczeć,  

▪ nie bić innych,  

▪ słuchać pani w przedszkolu, rodziców. 

▪ nie biegać 

▪ , nie rzucać zabawkami,  

▪ nie bić kogoś,  

▪ nie krzyczeć na panią, nie mówić głupia 

▪ słuchać pani,  

▪ ,nie bić bez powodu, 

▪  nie popychać się,  

▪ nie zbliżać widelca do oka  

 

  

42%

25%

33%

Skąd dowiedziałeś się, jak należy zachowywać się w grupie dzieci?

od pani od mamy rodzicow i innych członków rodziny
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100%

0%

Czy przestrzegasz tych zasad?

tak nie staram się

Jak myślisz, jakie zachowanie jest najważniejsze, abyś Ty i twoi 
koledzy/koleżanki czuli się bezpiecznie w przedszkolu? 

Nie bić, nie krzyczeć, nie biegać BYĆ DLA NICH MIŁYM. słuchać pani
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tak
100%

nie
0%

Czy nauczyciele zwracają uwagę na złe zachowanie?

tak
100%

nie
0%

Czy nauczyciele zwracają uwagę na dobre, poprawne zachowanie?
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Jak reagujesz w przypadku złego zachowania się kolegi/koleżanki?  

▪ Mówię o tym pani 

▪ Mówię rodzicom 

▪ Robię  brzydką minę  

▪ Zwracam uwagę dziecku  

 

WNIOSKI KOŃCOWE:  

▪ Wychowankowie, nauczyciele i pracownicy Przedszkola w Golęczewie czują się w nim 

bezpiecznie; 

▪ Nauczyciele i pracownicy  jasno formułują  obowiązujące w placówce normy; 

▪ Nauczyciele  dokładają wszelkich starań, aby wpoić wychowankom obowiązujące 

zasady życia społecznego; 

▪ Dzieci znają i potrafią określić normy społeczne i właściwe zachowania; 

▪ Dzieci znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad; 

▪ Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje; 

▪ Nie odnotowano rażącego naruszania obowiązujących norm;   

▪  Wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm; 

▪ Nieprzestrzeganie zasad spotyka się z reakcją nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola; 

▪ Nauczyciele tworzą kontrakty zachowań grupowych, przeprowadzają częste rozmowy, 

gry i zabawy pozwalające na poznanie i przyswojenie norm społecznych;  

▪ Nauczyciele informują rodziców i innych specjalistów o zaistniałych problemach 

▪ Nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy dzieci, szybko reagują na 

niepożądane zachowania, odwołują się do ustalonych zasad.  

▪ Nauczyciele współpracują z rodzicami szukając rozwiązania problemu. 

▪ Placówka wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa oraz 

norm społecznych.  

▪ Informacje, które rodzice otrzymują na temat rozwoju swojego dziecka są pomocne  

w wychowaniu.  

▪ Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat pracy 

placówki i sposobu wychowania.  

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY:  

▪ Kontynowanie podejmowanych działań wychowawczych; 

▪ Zapraszanie specjalistów do grup przedszkolnych; 

▪ Nadal opracowywać plan działań wychowawczych;  

▪ Doskonalić współpracę z rodzicami;  

▪ Informować wychowawcę o negatywnych i pozytywnych zachowaniach dzieci;  


