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Raport z ewaluacji wewnętrznej 

Rok szkolnym 2012/2013 

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie  

Oddział Przedszkolny w Golęczewie 

Obszar: Procesy 

Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy 

Pytania kluczowe:  

 Czy przedszkole ma opracowaną koncepcję pracy? 

 Czy aktualna koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana? 

 Czy i w jaki sposób rodzice zostali zapoznani z założeniami koncepcji pracy 

przedszkola? 

Członkowie zespołu ds. ewaluacji w  Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013: 

  mgr Justyna Mikołajczak – przewodnicząca zespołu  

  mgr Julia Żuberek – członek zespołu 

  mgr Anna Wierzbicka – członek zespołu 

Grupa badawcza: 

 Nauczyciele Przedszkola 

 Dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 

Metody badawcze: 

 Analiza dokumentów: aktualna koncepcja przedszkola; sprawozdania z pracy 

przedszkola 

 Dyskusja grupowa w gronie nauczycieli 

 Wywiad z dyrektorem placówki 

Termin: 

 IX 2012 – dopracowanie koncepcji ewaluacji 

 X , XI 2012, I 2013 – analiza dokumentów, opracowanie kwestionariusza wywiadu  

z dyrektorem i scenariusza dyskusji grupowej 

 II – III  2013 – dyskusja w grupie nauczycieli 

 IV – V 2013 – opracowanie wyników dyskusji, analizy dokumentów i wywiadu z 

dyrektorem , posiedzenie zespołu, dyskusja nad wnioskami i raportem końcowym 

 VI 2013 – opracowanie raportu 
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Wyniki badań: 

I. Wnioski wynikające z analizy dokumentów.  

Przeanalizowano następujące dokumenty: 

 Aktualna koncepcja pracy przedszkola; 

 Sprawozdania z pracy przedszkola; 

 Dzienniki;  

 Protokoły zebrań z rodzicami; 

 Raporty ewaluacyjne. 

Wnioski:  

o Aktualna koncepcja pracy przedszkola jest zbyt obszerna, co uniemożliwia 

dokonanie ewaluacji efektywności realizacji koncepcji. 

o Aktualna koncepcja pracy przedszkola nie była poddawana analizie  

i modyfikacji. 

o W aktualnej koncepcji pracy przedszkola  nie zostały uwzględnione wnioski ze 

sprawozdań pracy przedszkola. 

o Rodzice nie zostali zapoznani z założeniami koncepcji pracy przedszkola 

o Nie zostały także zawarte wnioski z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 

2010/2011 oraz 2011/2012 

II. Wnioski wynikające z dyskusji grupowej wśród nauczycieli. 

Przebieg dyskusji: 

 Odczytanie notatki ze spotkania zespołu ewaluacyjnego z dnia 18 października 

2012r. 

 Dyskusja na temat wniosków z analizy dokumentów 

 Odczytanie notatki ze spotkania zespołu ewaluacyjnego z dnia 16 stycznia 2013r. 

 Omówienie i wyciągnięcie wniosków z wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem 

Zespołu Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie. 

 Dyskusja na temat celów zawartych w aktualnej koncepcji pracy przedszkola.  

 Burza mózgów na temat nowych propozycji, celów, które powinny znaleźć się  

w zaktualizowanej koncepcji pracy przedszkola.  

 

Wnioski: 

o Obecna koncepcja pracy przedszkola nie była poddawana analizie i modyfikacji 

o Należy zaktualizować aktualną koncepcję pracy przedszkola  

o Koncepcja pracy przedszkola powinna zostać przedstawiona rodzicom 
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III. Wnioski wynikające z wywiadu z dyrektorem Zespołu Szkół – panem 

Krzysztofem Antkowiakiem 

Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół – panem Krzysztofem Antkowiakiem, 

przeprowadzony 17.04.2013 roku: 

1. W jaki sposób zapoznał się Pan z aktualną koncepcją pracy przedszkola? 

Zapoznałem się z nią podczas spotkania zespołu.  

2. Czy brał Pan udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola? Jeżeli tak, to w jakim 

wymiarze? 

Oczywiście. Podczas rozmów, konsultacji z Radą Pedagogiczną 

3. Jak Pan uważa, czy założenia koncepcji Pracy przedszkola są adekwatne do Pana 

oczekiwań? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.  

Tak. Wynikają one z naszych licznych spotkań oraz uzgodnień.  

4. Czy koncepcja pracy przedszkola została przedstawiona Radzie Pedagogicznej?  

Koncepcja nie została przedstawiona bezpośrednio Radzie Pedagogicznej. Jednak została 

przedstawiona podczas prac zespołu przedmiotowego.  

5. Czy została ona zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną? 

p/w 

6. Czy brał Pan udział w analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola? 

Nie.  

7. Jaki kierunek pracy przedszkola widziałby Pan w nowej koncepcji? 

Rozwój w kierunku metod alternatywnych, wynikających z poprzednich doświadczeń głównie z 

pracy metodą Marii Montessori.  

Wnioski:  

o Należy przeanalizować i zmodyfikować aktualną  koncepcję pracy przedszkola 

o W założeniach koncepcji pracy przedszkola powinien znaleźć się zapis dotyczący 

alternatywnych metod pracy – pedagogika M. Montessori 

WNIOSKI: 

 Należy stworzyć nową koncepcję pracy przedszkola  

 Aktualna koncepcja pracy przedszkola jest zbyt obszerna, co uniemożliwia dokonanie 

ewaluacji efektywności realizacji koncepcji. 

 Aktualna koncepcja pracy przedszkola nie była poddawana analizie  

i modyfikacji. 

 Należy uwzględnić wnioski wynikające ze sprawozdań pracy przedszkola z 

poprzednich lat 

 Należy zapoznać rodziców z nową koncepcją pracy przedszkola 

 W nowej koncepcji przedszkola należy zawrzeć wnioski z poprzednich wyników ewaluacji 

wewnętrznej.  

 W zaktualizowanej koncepcji pracy przedszkola powinny znaleźć się: wizja, misja pracy, 

zasady pracy – filar naszej działalności – metoda M. Montessori, główne cele, metody 

stosowane w przedszkolu, sylwetkę absolwenta.  

 Nie może zabraknąć też form realizacji koncepcji pracy przedszkola.  


