
 

 
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

rok szkolny 2012/2013 

 

Przedszkole Publiczne w Chludowie 

 

Obszar III: Środowisko 

Wymaganie 3.1: 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 

 

Pytania kluczowe: 

 Jakie inicjatywy podejmuje przedszkole na rzecz środowiska 

lokalnego? 

 Czy w działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby 

środowiska? 

 Jaki jest wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym? 

 

Wskaźniki: 

 Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. 

 W działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby 

środowiska. 

 Wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym jest pozytywny. 

 

Członkowie zespołu do spraw ewaluacji w przedszkolu na rok szkolny 2012 / 

2013: 

Przewodnicząca zespołu: Kinga Tomczak-Nowak 

Członkowie: nauczyciele Przedszkola Publicznego w Chludowie: 

Katarzyna Zwierska, Agata Wojdak, Dorota Kubiak, Anna Błażak 

Grupa badawcza: 



 Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w 

Chludowie. 

 Przedstawiciele organizacji  i instytucji działających w środowisku 

lokalnym. 

 

Metody badawcze: 

 Ankieta skierowana do rodziców. 

 Wywiady przeprowadzony z przedstawicielami instytucji działających w 

środowisku lokalnym. 

 

Termin prowadzenia badań: IV-V 2013. 

 

Wnioski z ankiety skierowanej do Rodziców przedszkolaków 

 

 Teren zieleni wokół placu zabaw jest zadbany 

 Roślinność terenu zielonego jest uboga 

 Roślinność terenu zielonego jest zróżnicowana 

 Na terenie wokół szkoły są wykonywane sezonowe prace porządkowe. 

 Sale są utrzymywane w czystości 

 Szatnie przedszkolne są regularnie sprzątane 

 Korytarze, hol, toalety w budynku szkolnym są regularnie i dokładnie 

sprzątane 

 W salach jest wystarczająca ilość zabawek 

 Sale są wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne 

 Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci 

 Zabawki i pomoce dydaktyczne są łatwo dostępne dla dzieci. 

 Zabawki i pomoce dydaktyczne nie są łatwo dostępne dla dzieci 

 W przedszkolu stosowane są innowacyjne metody: metoda ruchu 

rozwijającego Weroniki Sherborne 



 Nauczyciele odnoszą się do dzieci i rodziców zawsze życzliwie i z 

kulturą 

 Nauczyciele chętnie służą pomocą i są otwarci na współpracę 

 Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: religię, rytmikę, zajęcia lepienia 

z gliny, odwiedziny Klubu Małego Muzyka, karate oraz logopedię. 

 Przedszkole uczestniczy w akcjach pomocy np. schronisku Azorek. 

 Akcji zbierania nakrętek 

 Przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe: Pasowanie na 

przedszkolaka,, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Balik karnawałowy, 

Festyn rodzinny. 

 Przedszkole promuje swoją działalność w mediach: miesięczniku 

„Gazeta Sucholeska”, na stronie internetowej Zespołu Szkół w 

Chludowie 

 Przedszkole Publiczne w Chludowie współpracuje z takimi instytucjami 

lokalnymi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Ludowy Chludowianie, 

Orkiestra Dęta, Misjonarze Werbiści. 

 Przedszkole preferuje takie formy współpracy i komunikacji jak: 

konsultacje indywidualne, zebrania z rodzicami, spotkania integracyjne 

połączone z występami dzieci, tablica ogłoszeń, 

 Wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym jest oceniany jako: 

pozytywny, trudno powiedzieć 

  

Wnioski z wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami oraz partnerami  

instytucji działających w środowisku lokalnym: 

  

 Przedszkole nie włączyło się we współprace z radą Sołecką.  

 Przedszkole włączyło się do współpracy z OSP podczas obchodów 90-

lecia OSP 

 Zachęca do udziału w zajęciach młodszej grupy tanecznej Zespołu 

Ludowego Chludowianie 

 Współpraca z Zespołem Ludowym jest wystarczająca 

 Przedszkole mogłoby przedstawiać programy artystyczne podczas 

imprez organizowanych przez Radę Sołecką 



 Przedszkole mogłoby brać udział w zawodach strażacko-pożarniczych 

jako drużyna młodzieżowa 

 Przedszkole mogłoby współpracować z Osp podczas zawodów 

 Współpraca z zespołem Ludowym jest określana jako bardzo dobra 

 Rada sołecka uchyla się od oceny współpracy 

 OSP uważa, że współpraca przebiega bardzo dobrze 

 Rada Sołecka uważa, że przedszkole jest za małą jednostką by być 

widoczne na tle środowiska lokalnego, OSP uważa, że mogłoby być 

bardziej czynne w działaniach, a zespół ludowy uważa za 

wystarczające 

 Wizerunek przedszkola uważany jest za dobry, jest to szanowana 

instytucja, darzona zaufaniem.  

  

 

Wnioski do pracy na rok szkolny 2013/2014 

 

Nawiązać mocniejszą współprace z instytucjami lokalnymi. 

Włączać się do imprez społecznych, charytatywnych. 

Wziąć udział w zawodach strażackich. 

 

Wspomóc Radę Sołecką występami dzieci podczas różnych imprez. 

  

  

 

 

 

 

  

Opracowała: 

Kinga Tomczak-Nowak 



  

  

  

  

  

  

  

 


