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Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym    

w SP nr 4 w Sanoku w roku szkolnym 2017/ 2018 

 

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną 

dotyczącą wymagania 

 I.2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 

Cel ewaluacji: 

- uzyskanie informacji o tym, czy dzieci nabywają określone wiadomości i umiejętności 

zawarte w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

- zebranie informacji na temat sposobu monitorowania i analizowania osiągnięć każdego 

dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych; 

 

Pytania kluczowe:  

1. Czy podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest  

 z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji? 

2. W jaki sposób prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności dzieci? 

3. W jaki sposób nauczyciele wdrażają wnioski z analizy osiągnięć dzieci? 

4. W jaki sposób rodzice informowani są o osiągnięciach dzieci? 

 

Harmonogram ewaluacji: 

Wrzesień - planowanie ewaluacji, ukonstytuowanie się zespołu ds. ewaluacji; 

Listopad - opracowanie koncepcji ewaluacji, przygotowanie metod i narzędzi badawczych; 

Marzec- kwiecień - przeprowadzenie i analiza badań; 

Maj - czerwiec - przygotowanie raportu; 

Czerwiec - przedstawienie raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

Opis ewaluacji: 

W badaniu posłużono się następującymi metodami: 

 Metoda analizy dokumentów, gdzie źródłem danych były: dziennik zajęć wychowania 

przedszkolnego, protokoły zebrań z rodzicami, rozkłady materiału z zaznaczonymi 

obszarami podstawy programowej, teczki i galeria z wytworami prac dzieci, tablica 

informacyjna dla rodziców. 

 Metoda obserwacji, gdzie źródłem danych były dzieci obserwowane przez nauczycieli 

(diagnoza przedszkolna). 
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 Wywiad z nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym. 

 Metoda ankietowania, gdzie źródło danych stanowili wybrani losowo rodzice dzieci  

z oddziału przedszkolnego. 

 

Opis danych i ich zbierania : 

 

 W pierwszej fazie ewaluacji opracowano metody badawcze i dokonano analizy 

dokumentacji nauczycieli uczących w oddziale przedszkolnym. Następnie 

przeprowadzono wywiad z tymiż nauczycielami. Kolejne dane zostały pozyskane 

 z analizy ankiet skierowanych do rodziców dzieci. W ciągu roku dwukrotnie 

przeprowadzono obserwację poziomu rozwoju dzieci (diagnoza przedszkolna). 

 

Prezentacja danych  

 

Analiza dokumentów 

Analiza dziennika zajęć wychowania przedszkolnego 

Po przeanalizowaniu dziennika w oddziale przedszkolnym można zauważyć, że 

zawiera on zapisy tematów realizowanych treści zgodnych z podstawa programową. 

Analiza rozkładów materiału 

Analiza wykazała ich zgodność z podstawą programową. 

Analiza protokołów zebrań z rodzicami 

Celem tej analizy jest poznanie, jakie informacje zostały przekazane rodzicom 

 w oddziale przedszkolnym podczas zebrań.. Rodzice zostali zapoznani z : 

- regulaminami obowiązującymi w szkole; 

- planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły; 

- programem promocji zdrowia; 

- zmianami w statucie szkoły; 

- podstawą programową wychowania przedszkolnego; 

- planem zajęć oraz formą kontaktu z wychowawcą, nauczycielami i sposobem        

przekazywania informacji rodzicom; 

- zasadami opieki nad dziećmi; 

- ramowym rozkładem dnia. 

 

Nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 na 

bieżąco dokonywali analizy wytworów prac dzieci, oraz systematycznie aktualizowali 

galerie 

 z pracami dzieci. Informacje dotyczące działalności oddziału przedszkolnego na 

bieżąco umieszczane były na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

 

Z analizy dokumentów dotyczących diagnozy przedszkolnej dzieci można wyciągnąć 

następujące wnioski: 

- diagnozy przedszkolne dzieci 5 i 6 letnich podzielone są na dwa etapy: diagnoza 

wstępna i końcowa (rodzice dzieci podejmujących naukę otrzymują pisemną 

informację o gotowości szkolnej własnego dziecka); 

- podczas obserwacji zachowań dzieci brano pod uwagę następujące obszary 

aktywności : komunikowanie się, umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie, 



3 
 

rozumienie i poszanowanie przyrody, edukacja matematyczna, czynności 

intelektualne, wychowanie przez sztukę; 

- w grupie dzieci 5, 6 letnich można stwierdzić, że w rozwoju mowy większość dzieci 

wykazuje poprawne umiejętności - u kilkorga z nich występuje wada wymowy            

 ( dzieci są objęte terapią logopedyczną w szkole ). Większość dzieci lubi słuchać 

bajek i opowiadań, a także odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanych 

utworów. Wszystkie dzieci są samodzielne pod względem czynności higienicznych, 

 a większość pod względem samoobsługi. Większość dzieci przestrzega reguł 

obowiązujących w społeczności dziecięcej, chętnie współpracują i potrafią pomagać 

sobie nawzajem, dzielą się zabawkami, potrafią sami inicjować zabawy.   

W czynnościach intelektualnych zdecydowana większość dzieci wykazuje poprawne 

opanowanie umiejętności, potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem, wykazuje gotowość 

do nauki czytania i pisania, chętnie uczestniczy w zajęciach plastyczno - technicznych, 

rytmiczno - tanecznych, ruchowo - językowych, oraz zabawach i ćwiczeniach 

gimnastycznych na świeżym powietrzu. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich 

wychowawców biorą aktywny  udział w przedstawieniach artystycznych - 

comiesięczny kontakt z dziecięcym teatrem, oraz prezentując własne umiejętności 

 i zdolności np. poprzez udział w przedstawieniu  z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz 

Dnia Rodziny. W grupie znajduje się troje 5-latków, z których dwoje osiągnęło niski 

poziom gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jednakże decyzją rodziców wszyscy 

będą kontynuować edukację przedszkolną. Natomiast jeden 6- letni wychowanek 

otrzymał zalecenie od wychowawcy co do przebadania go w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej.  

 

Wywiad z nauczycielami 

Wywiadem zostało objętych troje nauczycieli uczących w oddziale przedszkolnym. 

Na podstawie informacji uzyskanych od nich można stwierdzić, iż wszyscy znają  

i realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem 

warunków i sposobów jej realizacji. Zapoznali się również z podstawą programową 

edukacji wczesnoszkolnej. W oddziale przedszkolnym dokonuje się dwukrotnej 

diagnozy wiedzy i umiejętności wychowanków. Obserwacja dokonywana jest  

w następujących obszarach: 

- umiejętności społeczne, emocje; 

- czynności samoobsługowe; 

- czynności intelektualne; 

- gotowość do pisania; 

- gotowość do czytania; 

- wychowanie zdrowotne; 

- wychowanie przez sztukę; 

- edukacja przyrodnicza i techniczna. 

 Na podstawie obserwacji dziecka w codziennych sytuacjach, we wzajemnych 

relacjach, podczas zabawy, wykonywania zadań, czy wykonywania czynności 

samoobsługowych nauczyciel zapisuje uzyskane informacje w indywidualnych 

arkuszach osiągnięć dziecka. Zgromadzone informacje wykorzystywane są do 

planowania indywidualnych działań w celu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka. Zajęcia takie dostosowane są do ramowego rozkładu dnia i prowadzone 

według indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Informacje o osiągnięciach 
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dziecka, zadaniach wychowawczych i kształcących przekazywane są systematycznie 

rodzicom. Nauczyciele przekazują wskazówki do indywidualnej pracy  w domu np. 

podczas długotrwałej nieobecności dziecka w szkole. 

Według pytanych nauczycieli wychowankowie wykorzystują zdobyte umiejętności  

w codziennym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w czynnościach 

samoobsługowych, w zabawach tematycznych i dowolnych, oraz w sytuacjach 

zadaniowych. 

 

Ankieta dla rodziców 

Ankietą zostało objętych 12 losowo wybranych rodziców. Zawierała ona 7 pytań 

 w tym 3 otwarte. Na podstawie jej analizy stwierdzono, że: 

- wszyscy rodzice zostali zapoznani z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego; 

- 100% ankietowanych wie, że w oddziale przedszkolnym prowadzona jest diagnoza 

osiągnięć dzieci; 

- o osiągnięciach swoich dzieci rodzice dowiadują się poprzez: zebrania z rodzicami 

(11 osób), rozmowy indywidualne (11 osób), ocena gotowości szkolnej ( 11 osób), 

galerię prac dzieci (10 osób), uroczystości i spotkania okolicznościowe ( 4 osoby), 

strona internetowa ( 5 osób); 

- zdaniem wszystkich ankietowanych  w tym roku poziom wiedzy ich dzieci wzrósł, 

 w tym według 6 osób w znaczącym stopniu; 

- wszyscy pytani stwierdzili zgodnie, iż nauczyciele udzielają im wskazówek do 

dalszej pracy z dzieckiem w domu; 

- rodzice jednogłośnie stwierdzili, że w oddziale przedszkolnym zaspokajane są 

wszystkie potrzeby ich dzieci, a wszystkim dziedzinom poświęca się odpowiednią 

ilość czasu.  

 

 

Podsumowanie 

 

Mocne strony 

 Dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym nabywają wiadomości  

i umiejętności określonych w podstawie programowej i wykorzystują je w życiu 

codziennym, zabawach i sytuacjach zadaniowych; 

 W sposób systematyczny i rzetelny diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci;  

 Rodzice na bieżąco informowani są o sukcesach i problemach swoich dzieci. 

 

 

Słabe strony 

 Działania wspierające dzieci nie zawsze przynoszą pożądany skutek, z uwagi na brak 

ścisłej współpracy z niektórymi rodzicami, lub wysoką absencję wychowanków; 

 Zdarza się, że warunki atmosferyczne i prośby rodziców dzieci wracających po 

dłuższej przerwie spowodowanej chorobą, uniemożliwiają spędzenie przewidzianej 

ilości czasu na świeżym powietrzu. 
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Rekomendacje 

 Aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości 

 i umiejętności wskazane jest: 

 

 Dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli obecnie; 

 Dalsze wzbogacanie sali w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki itp.; 

 Przeprowadzenie remontu sali tj. pomalowanie ścian i odnowienie podłogi; 

 Montaż dodatkowej tablicy korkowej umożliwiającej prezentacje prac dzieci. 

 

 

Przygotowały 

Beata Skorus 

Bożena Skrzypska- Obławska 


