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I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Cel ewaluacji wewnętrznej

• Pozyskanie informacji na temat działań podejmowanych w zakresie dbania o 
bezpieczeństwo oraz kształtowania postaw odpowiedzialności dzieci za działania własne i 
działania podejmowane w grupie.

•          Zebranie informacji o wdrażaniu systemów motywacyjnych wzmacniających 
właściwe zachowania dzieci.  

• Formułowanie wniosków do dalszej pracy. 

2. Zakres diagnozowania
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3. Pytania kluczowe:

1. Jakie działania w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych 
zachowań są podejmowane w przedszkolu?

2. Czy działania są spójne z koncepcją przedszkola i programem wychowania 
przedszkolnego?

3. Czy działania są podejmowane przez wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola?

4. W jaki sposób włącza się rodziców do podejmowanych w przedszkolu działań 
wychowawczych?

5. W jaki sposób prowadzone jest monitorowania działań wychowawczych?

6. Jak nauczyciele wykorzystują wnioski z monitorowania?

7. Czy podejmowane działania antydyskryminacyjne zostały uzgodnione z rodzicami?

8. Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiegać wykluczeniu dzieci?

9. Jakie działania były analizowane, oceniane i modyfikowane wspólnie z rodzicami?

4. Określenie kryteriów ewaluacji:

1. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 

2.Relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na 
wzajemnym szacunku i  zaufaniu.

3.Dzieci wiedza, jakich zachowań sie od nich oczekuje. 



4. Eliminowane są zagrożenia oraz wzmacniane właściwe zachowania.

 5. Kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania 
podejmowane w grupie

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Wskazanie źródeł informacji, w obszarach objętych ewaluacją

• Nauczyciele

• Dyrektor

• Rodzice

• Analiza dokumentów

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji:

• Ankieta dla nauczyciela – Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne- 

kwestionariusz ankiety -załącznik nr 1

• Ankieta dla obserwatora zajęć- Kształtowane są postawy i normy społeczne -arkusz 

obserwacji zajęć- załącznik nr 2

• Ankieta dla rodziców-  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne– 

kwestionariusz ankiety -załącznik nr 3

• Arkusz badania dokumentacji-   Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

-ankieta dla nauczycieli- załącznik nr 4

• Obserwacja dzieci

Badaniem objęto 6 nauczycieli Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” w Ząbkach, 

którzy w obecnym roku szkolnym 2016/2017 pełnią funkcje wychowawców w grupach 

przedszkolnych. Stanowi to 100% wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu 

w bieżącym roku szkolnym.

W badaniu brali udział rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola. Rozdano 

30 ankiet, a oddano 12, co stanowi 40 % wszystkich ankiet. 

Analiza wyników badań została przedstawiona w kontekście odpowiedzi na pytania 
kluczowe.

3. Forma prezentacji wyników ewaluacji: 



•  pisemny raport sporządzony przez zespół do spraw ewaluacji przedstawiony 

i przedyskutowany na Radzie Pedagogicznej oraz zamieszczony na stronie internetowej 

przedszkola. 

ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne- ankieta dla nauczycieli 

1. Jakie działania podejmuje się w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych 

zachowań?

 Według nauczycieli  na niepożądane zachowania dzieci reagują szybko i konsekwentnie. 

Rodzice są informowani o niewłaściwych zachowaniach dzieci. Każdy z nauczycieli stosuje system

kar i nagród, posiadają kodeksy grupowe w salach. Nauczyciele w celu zapobiegania niepożądanym

zachowaniom dzieci stosują np. rozmowę uświadamiającą złe zachowanie, odwołanie się do 

zawartych umów, pokazanie jak należy się zachować. Wzmacniają właściwe zachowanie poprzez 

nagrody, pochwały, brawa, przykład dla innych dzieci 

 

2. Co świadczy o spójności działań z koncepcją pracy przedszkola i programem  wychowawczym?

O spójności realizowanych działań z koncepcją pracy przedszkola świadczą: zapisy w dziennikach 

zajęć, kronika, plany pracy, protokoły Rady Pedagogicznej, realizowane programy wychowania 

przedszkolnego, Statut, dzienniki zajęć, strona internetowa, warsztaty i szkolenia BHP, regulaminy 

wewnętrzne i procedury.

3. Czy działania są podejmowane przez wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola?

Według nauczycieli działania podejmowane są przez wszystkich nauczycieli i pracowników 

przedszkola.

4. W jaki sposób włącza się rodziców do podejmowanych w przedszkolu działań wychowawczych?

Między rodzicami a przedszkolem jest bardzo dobry przepływ informacji, dzieci odbierane 

są wyłącznie przez rodziców lub osoby wcześniej przez nich wskazane na pisemnych 

upoważnieniach, zgodnie ze stosownym regulaminem. 



5. W jaki sposób prowadzone jest monitorowanie działań wychowawczych?

W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze (w tym podczas

analitycznych rad pedagogicznych i zebrań grupowych z rodzicami). 

6. Jak nauczyciele wykorzystują wnioski z monitorowania?

 Wnioski z płynące z monitorowania są wykorzystywane do planowania i modyfikowania 

działań podjętych przez nauczycieli. Wprowadzane nowe metody pracy oraz baza i wyposażenie 

przedszkola jest adekwatne do potrzeb rozwojowych i zidentyfikowanych zainteresowań dzieci 

7. Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiec wykluczeniu dzieci ?

Aby zapobiegać wykluczeniu dzieci w przedszkolu podejmuje się następujące działania:

- prowadzone są zajęcia dotyczące tolerancji,

- czytanie książek, opowiadań dotyczące tolerancji,

-reagowanie na sytuacje wymagające wyjaśnienia,

-przedstawienia,

-kodeks przedszkolaka.

8. Jakie działania były analizowane, oceniane i modyfikowane wspólnie z rodzicami?

Rodzice w przedszkolu są włączani do prac nad analizą działań wychowawczych poprzez 

wywiad szczegółowy z rodzicami na temat dziecka, codzienny kontakt z rodzicami, rozmowy, 

wpisy do dzienniczków, ankiety dla rodziców, zapoznanie rodziców z Kodeksem Przedszkolaka i 

zasadami obowiązującymi w przedszkolu, ustalenie wspólnego stanowiska z rodzicami na temat 

tego co jest dobre, a co złe. Każdy rodzic rozmawia indywidualnie na temat skuteczności działań 

podjętych głównie wobec swojego dziecka. Ponadto, nauczyciele szybko przekazują informacje 

rodzicom dotyczące w celu podjęcia wspólnych działań wychowawczych. 

ANKIETA DLA OBSERWATORA ZAJĘĆ

Kształtowane są postawy i normy społeczne

1. W jaki sposób nauczyciel dba o fizyczne bezpieczeństwo dzieci?

Nauczyciele dbają o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci. Wychowankowie 

przebywają w salach dostosowanych odpowiednio do liczby dzieci. Przedszkole dysponuje ilością 



zabawek dopasowaną do potrzeb. Meble oraz wyposażenie łazienek jest dopasowane do wzrostu 

dzieci. 

2. W jaki sposób nauczyciel tworzy atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa dzieci?

Nauczyciele w swoich grupach wprowadzili kodeksy zachowań, które umieszczone są 

w widocznym miejscu. Na zajęciach prowadzone są zajęcia uświadamiające podstawowe 

zasady bezpieczeństwa oraz rozmowy uświadamiające zagrożenia płynące z 

niesubordynacji dziecka.

3. Jak nauczyciel reaguje w przypadku niebezpiecznych zachowań dzieci?

Nauczyciele natychmiast reagują, gdy wychowankowie zachowują się niezgodnie z 

przyjętymi normami społecznymi. Nauczyciele stosują systemy motywacyjne, mające na celu 

wzmacnianie właściwych zachowań, eliminowanie negatywnych. 

ANKIETA DLA RODZICÓW

 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

1. W jaki sposób przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci?

Dzieci, zdaniem rodziców mogą liczyć na pomoc personelu przedszkola w trudnych dla nich

sytuacjach. Teren przedszkola jest ogrodzony, plac zabaw ma własny regulamin dotyczący 

korzystania, dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane przez rodziców na 

upoważnieniach, podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby, budynek 

przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, sale czyste, przestronne, jest wyznaczona droga 

ewakuacyjna. 



2. Czy baza i wyposażenie przedszkola sprzyjają bezpieczeństwu dzieci?

W przedszkolu pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były 

bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia. 

3. Jakie podejmuje się działania w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych 

zachowań?

Działania podejmowane w placówce w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania 

właściwych zachowań to głównie: kodek grupowy, informowanie rodziców o zachowaniu dzieci, 

brak nagrody (naklejki), organizacja warsztatów dla rodziców.

4. Czy cały personel przedszkola stosuje działania w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania 

właściwych zachowań są podejmowane przez wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola ?

Według rodziców cały personel przedszkola stosuje działania w celu eliminowania zagrożeń

i wzmacniania właściwych zachowań są podejmowane przez wszystkich nauczycieli i pracowników

przedszkola 

5. W jako sposób włącza się rodziców do podejmowanych w przedszkolu działań wychowawczych?

 W opinii rodziców wychowawca informuje rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka 

w przedszkolu oraz warsztaty dla rodziców.

6. Czy podejmowane w przedszkolu działania antydyskryminacyjne zostały uzgodnione z 

rodzicami?

Według rodziców takie działania są potrzebne. 

7. Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiec wykluczeniu dzieci?

W opinii rodziców działania podejmowane przez przedszkole, aby zapobiec wykluczeniu 

dzieci to głównie: Dzień Europejski, Dzień Życzliwości, zajęcia profilaktyczne „Wiem, czuje, 

rozumie”, „Spójrz inaczej”, rozmowy z dziećmi na temat zachowania.



8. Jakie działania były analizowane, oceniane i modyfikowane wspólnie z rodzicami?

Rodzice udzielili następujące odpowiedzi: działania wychowawcze dotyczące zachowania 

dziecka, współdziałanie z psychologiem, obserwacje dzieci na pierwszy semestr.

ARKUSZ BADANIA DOKUMENTACJI

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

I. Wyniki analizy programów wychowania przedszkolnego:

1. Wychowankowie wiedzą, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc.

2. Dzieci orientują się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków 

transportu.

3. Dzieci znają  zagrożenia  płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikają ich.

4. Dzieci wiedzą, że nie mogą samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 

(np. środków chemicznych).

5. Dzieci próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w 

domu; mają rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić.

II. Analiza koncepcji pracy przedszkola

1. W jaki sposób koncepcja pracy przedszkola określa zadania przedszkola w zakresie 

kształtowania postaw i respektowania norm społecznych?

 Zadania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników przedszkola związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole: 

a) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, 



b) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w 

razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na jego terenie, zawiadomić pracownika obsługi 

placówki o fakcie przebywania osób postronnych, 

c) upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do 

postronnych wchodzących na teren placówki o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o

tym fakcie dyrektora lub skierować osobę do dyrektora,

 d) nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o 

wszystkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenia dla zdrowia lub życia wychowanków. 

2. Co świadczy o spójności realizowanych w przedszkolu programów z koncepcją pracy 

przedszkola?

O spójności realizowanych działań z koncepcją pracy przedszkola świadczą: zapisy w dziennikach 

zajęć, kronika, plany pracy, protokoły Rady Pedagogicznej, realizowane programy wychowania 

przedszkolnego, Statut, dzienniki zajęć, strona internetowa, warsztaty i szkolenia BHP, regulaminy 

wewnętrzne i procedury.



PODSUMOWANIE 

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, podejmuje się również działania 

wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych postaw. 

Wychowankowie mają poczucie bezpieczeństwa, wiedzą też, jakich zachowań się od nich 

oczekuje. W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze, a w razie 

potrzeby modyfikuje je. Nauczyciele dbają o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci. 

Wychowankowie przebywają w salach dostosowanych odpowiednio do liczby dzieci. W opinii 

rodziców dzieci są jasno informowane o zasadach obowiązujących w przedszkolu. W każdej chwili 

mogą liczyć na pomoc nauczyciela i personelu. Przedszkole dysponuje ilością zabawek dopasowaną

do potrzeb. Meble oraz wyposażenie łazienek jest dopasowane do wzrostu dzieci. Rodzice uważają,

iż nauczyciele stosują bardzo różne formy i metody pracy w realizowaniu zagadnień związanych z 

bezpieczeństwem. Uważają, iż są to: rozmowy, pogadanki z dziećmi, tłumaczenie dzieciom o 

konsekwencjach niepożądanych zachowań.  W opinii  100% ankietowanych rodziców pracownicy 

przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania podopiecznych. Nauczyciele w przedszkolu 

prowadzą diagnozę zachowań dzieci głównie poprzez obserwacje, rozmowy z dziećmi, rodzicami, 

innymi nauczycielami.

 Diagnoza zachowań dzieci prowadzona jest systematycznie. Diagnoza wynika z 

codziennych obserwacji zachowań dzieci oraz obserwacji podczas spotkań okolicznościowych. 

Informacje uzyskane od wszystkich ankietowanych oraz z obserwacji zajęć potwierdzają, że w 

przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz 

wzmocnienie pożądanych zachowań. Podczas zajęć nie zaobserwowano u dzieci zachowań 

agresywnych. Pracownicy reagują na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu 

innych dzieci lub na inne zachowania niepożądane wychowawczo poprzez: informowanie rodziców

i ustalenie wspólnych działań wychowawczych, stosowanie systemu kar (np. odsunięcie od zabawy 

w celu przemyślenia własnego zachowania, usadzenie przy stoliku  bez zabawek), rozmowy 

uświadamiające złe zachowanie, współpracę z pedagogiem, pokazywanie przykładów dobrych 

zachowań z literatury dziecięcej. 

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wiedzą, jak należy zachować się w 

przedszkolu, na spacerze, podczas zajęć itp. Nauczyciele natychmiast reagują, gdy wychowankowie

zachowują się niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi . Z informacji uzyskanych od 

nauczycieli i na podstawie analizy dokumentów wynika, że w przedszkolu analizuje się i ocenia 

podejmowane działania wychowawcze (w tym podczas analitycznych rad pedagogicznych i zebrań 

grupowych z rodzicami). 



 Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków 

rozwoju przedszkola:

1. Organizować spotkania z psychologiem dla rodziców.

2. Zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami, które uczą dzieci odpowiednich postaw w 

sytuacjach zagrożeń.

3. Nadal pracować tak, aby utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

dziecka.

4. Szkolenia dla pracowników przedszkola.

 Opracowały: 
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