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W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Przedszkolu „Przystań Elfów” 

zostały przeprowadzone trzy ewaluacje wewnętrzne. Dyrektor przedszkola powołał 

trzy zespoły ewaluacyjne, każdy złożony z dwóch nauczycieli. 

Został ustalony harmonogram działania, zdefiniowane cele ewaluacji, określeni 

odbiorcy, określony czas przeprowadzenia ewaluacji. Dobrano metody i narzędzia 

badawcze, sformułowano pytania badawcze, określono kryteria ewaluacji oraz 

określono formę oraz sposób upowszechnienia wyników przeprowadzonych 

ewaluacji. W ewaluacjach wzięli udział nauczyciele i rodzice . Badani udzielali 

odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach ankiet.  

Pierwsza ewaluacja miała na celu zbadanie czy procesy wspomagania rozwoju 

 i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się oraz jak 

nauczyciele oceniają prowadzone działania nowatorskie i innowacyjne.  

Celem drugiej ewaluacji było pozyskanie informacji na temat realizacji 

podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu „Przystań Elfów”,  

a w szczególności zbadanie czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej.  

Trzecia ewaluacja miała na celu pozyskanie informacji na temat działań 

podejmowanych w zakresie dbania o bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw 

odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie, jak 

również zebranie informacji o wdrażaniu systemów motywacyjnych wzmacniających 

właściwe zachowania dzieci. W szczególności badane było w jaki sposób kształtowane 

są postawy i respektowane normy społeczne wśród społeczności przedszkolnej.  

Wnioski:  

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój oraz edukacje wychowanków. 

Dzieci uczą się przestrzegania norm i zasad społecznych, prawidłowego 

funkcjonowania współpracowania w grupie, rozwiązywania konfliktów bez przemocy, 

prawidłowego reagowania na sytuacje stresowe. Nauczyciele w swojej pracy 

wprowadzają nowatorskie rozwiązania, dokonują oceny ich skuteczności  

i dostosowują je do potrzeb dzieci. Jednocześnie stale dbają o prawidłowy kontakt 

z wychowankami i ich rodzicami, wytwarzają bezpieczne miejsce rozwoju i edukacji 

podopiecznych. 

W przedszkolu realizacja podstawy programowej kontrolowana jest dwa razy w 

roku na podstawie analizy dokumentacji. Monitorowanie procesów edukacyjnych 

pozwala na podejmowanie środków zaradczych i doskonalenie jakości pracy 

przedszkola. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zalecaną proporcje 

zagospodarowana czasu, współpracy z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania 

edukacyjnego. Realizowane na terenie przedszkola, projekty, kampanie, akcje 

wzbogacają wiedzę i umiejętności dzieci. Dobór środków dydaktycznych, form  

i metod pracy nauczyciele dostosowują do możliwości rozwojowych i wieku dzieci. 
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Przedszkole diagnozuje i monitoruje wiadomości i umiejętność nabywane przez 

dzieci, wyniki analiz wykorzystywane są do modyfikowania, ustalania kierunków 

dalszej pracy, przekazywania informacji rodzicom, natomiast wdrażane wnioski 

przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci.  

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, podejmowane są 

działania wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń i wzmocnienie 

pożądanych postaw u dzieci. Nauczyciele dbają o fizyczny i emocjonalny rozwój 

dzieci. Dzieci znają zasady panujące w przedszkolu. Nauczyciele stosują różnorodne 

formy i metody pracy realizując zagadnienia związane z bezpieczeństwem, wszyscy 

pracownicy przedszkola zwracają uwagę na zachowania podopiecznych.  

Dzięki wszystkim działaniom przedszkole postrzegane jest jako placówka 

przyjazna, bezpieczna dla dzieci.  
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