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Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej –  

rok szkolny 2017/2018 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  

W SZCZECINKU 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

 

Wymaganie  

 – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej 

 

Przedmiot ewaluacji:  

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  

Cel: 

- Uzyskanie informacji o tym, czy dzieci nabywają określone wiadomości i umiejętności zawarte w 

podstawie programowej 

- Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich 

możliwości oraz podejmowania działań wynikających z wniosków z analizy 

 Pytania kluczowe: 

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

2. W jaki sposób nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych? 

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

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

Opis ewaluacji:  

W badaniach posłużono się następującymi metodami:  

- metodą analizy dokumentów, gdzie źródłem danych były: dzienniki zajęć  
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wychowania przedszkolnego, miesięczne plany pracy, protokoły spotkań z rodzicami,  

protokoły zebrań Rady Pedagogicznej, teczki z wytworami prac dzieci, galeria prac dzieci,  

tablica informacyjna dla rodziców, strona internetowa szkoły  

- metodą obserwacji, gdzie źródłem danych były dzieci obserwowane przez nauczycieli  

(diagnoza przedszkolna)  

- rozmową z dyrektorem 

- wywiadem z nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym 

 

Opis danych i ich zbierania:  

W pierwszej fazie ewaluacji wewnętrznej opracowano metody badawcze i dokonano analizy  

dokumentacji nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych. 

Następnie  przeprowadzono wywiad z nauczycielami uczącymi w oraz rozmowę z dyrektorem 

szkoły. 

Prezentacja danych 

 • Analiza dokumentów:  

Analiza dzienników zajęć wychowania przedszkolnego  

 

Wnioski i rekomendacje 

1. Dzieci podczas pobytu w oddziałach przedszkolnych w szkole nabywają wiadomości                 

i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

2. Działania realizowane przez oddział przedszkolny są spójne z zadaniami określonymi w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego i sprzyjają użyteczności nabywanych 

przez dzieci wiadomości i umiejętności.  

3. W sposób systematyczny i rzetelny diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci 

4. Ankietowani nauczyciele wskazali na systematyczne realizowanie wszystkich zadań z 

podstawy programowej. Potwierdzają to również wnioski dyrektora z monitorowania 

podstawy programowej. 

5. Ankietowani rodzice  dostrzegają pozytywny wpływ przedszkola na rozwój dzieci i 

dostrzegają wykorzystywanie w zabawach w domu wiadomości i umiejętności nabywanych 

w przedszkolu. 
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6. Nauczyciele wykorzystują główne cele wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, kluczowe 

zadania nauczyciela przedszkola, zalecane metody pracy i formy aktywności dziecka, 

aranżację przestrzeni, wyposażenie, dobór stosownych pomocy dydaktycznych. 

7.  Z wypowiedzi dyrektora wynika, że w przedszkolu wprowadza się zmiany, które mają 

tworzyć warunki do wdrażania podstawy programowej.  

8. Nauczyciele  monitorują osiągnięcia każdego dziecka wynikające z realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz wykorzystują w swojej pracy wnioski 

wynikające z analizy osiągnięć dzieci.  

9. Podejmowane działania służą dostosowaniu warsztatu pracy i oferty przedszkola do potrzeb 

i możliwości dzieci.  

10. Nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

11. Rodzice na bieżąco są informowani o osiągnięciach dzieci 

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

współpracy niektórych rodziców  

13. Podstawa programowa realizowana jest z wykorzystaniem warunków i sposobu jej 

realizacji, co sprzyja nabywaniu wiadomości i umiejętności oraz realizacji potrzeb każdego 

dziecka 

14. Wnioski z monitorowania osiągnięć każdego dziecka oraz podejmowanych działań 

wychowawczych i profilaktycznych są wykorzystywane do dostosowywania metod i form 

pracy oraz modyfikacji oferty edukacyjnej placówki, co służy poprawie efektywności 

podejmowanych działań. 

15. W dalszym ciągu wzbogacać sale w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (układanki, 

puzzle, zabawki ...) 

16. Podjąć starania w celu stworzenia placu zabaw dla dzieci 

 

Wymaganie  7 - nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych 

 

Cel ewaluacji:  

• zbadanie czy nauczyciele współdziałają i wspomagają siebie nawzajem w planowaniu, 

organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych,  

• zbadanie czy wprowadzanie zmian w tworzeniu, organizacji, realizacji i analizie procesów 

edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń nauczycieli w celu poprawy 

efektywności pracy przedszkola,  

• zbadanie, czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy 

współpracy, pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy,  

• poznanie przebiegu i efektów współpracy nauczycieli wynikających ze wspólnego 

organizowania i realizacji procesów edukacyjnych,  

• opis i ocena efektywności współdziałania nauczycieli na zachodzące procesy edukacyjne  

I. Zakres badania ewaluacyjnego:  
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I. Współdziałanie nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych.  

II. Wykorzystanie współdziałania nauczycieli w doskonaleniu zachodzących procesów 

edukacyjnych.  

1. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane podczas ewaluacji.  

 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli  

 Analiza dokumentów  

 Arkusz obserwacji  

 Arkusz wywiadu  

I. Zebranie i opis danych  

        Po zapoznaniu się z projektem ewaluacji i rozpracowaniu metod badawczych 

przystąpiono do kolejnego etapu- pozyskiwanie informacji tj.:  

1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:  

A. współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, 

  Jakie formy współpracy istnieją w szkole?  

 Jakie formy współpracy preferują nauczyciele?  

 W jaki sposób nauczyciele współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych 

Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:  

Jak przebiega: B. współpraca nauczycieli w zakresie analizy procesów edukacyjnych  

 W jaki sposób zespoły nauczycieli dokonują analizy wyników kształcenia?  

 W jakiej formie i jak często wnioski z analiz przedstawiane są na posiedzeniach Rady 

 Pedagogicznej?  

 W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują w swojej działalności dydaktyczno-

wychowawczej wnioski wypływające z analizy procesów edukacyjnych?  

2. Analiza dokumentów:  

 Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej  

 Plany pracy zespołów,  

 Plany działań wychowawczych grupy,  

 Plany edukacyjne, Dzienniki zajęć lekcyjnych.  

Obserwacja prowadzona przez dyrektora  

 Obserwacja pracy nauczycieli  

Wywiad z dyrektorem. 

Wnioski i rekomendacje 
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1. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym współpracują ze sobą w planowaniu i 

realizowaniu procesów edukacyjnych. 

2. Preferowaną formą współpracy wśród nauczycieli jest rozmowa, dyskusja, wymiana 

doświadczeń, organizacja wycieczek. 

3. Nauczyciele we współpracy opracowują dokumenty organizujące pracę. 

4. Potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci konsultowane są na bieżąco. 

5. Nauczyciele dokonują analizy wyników kształcenia i wyciągają z niej wnioski. 

6. Wykorzystywane są wnioski wypływające z analizy kształcenia w swojej pracy do 

doskonalenia procesów edukacyjnych. 

7. Nauczyciele podejmują współpracę w wielu działaniach (np. organizacja uroczystości i 

imprez przedszkolnych, szkolnych, organizacji wycieczek, zbiórek, akcji charytatywnych, 

konkursów). 

8. Nauczyciele wspierają się wzajemnie w planowaniu i doskonaleniu własnej pracy w różny 

sposób. 

9. Dzieci znają i wymieniają zasady właściwego zachowania obowiązujące w grupie. 

10. .Nauczyciele systematycznie współpracują z rodzicami dzieci. Podczas spotkań 

przeprowadzają pedagogizację rodziców w różnym zakresie. 

11. W dalszym ciągu nauczyciele powinni współpracować ze sobą w ramach pracy w 

zespołach. 

12. W dalszym ciągu nauczyciele powinni konsultować potrzeby edukacyjne i wychowawcze 

dzieci i w zależności od nich planować zmianę przebiegu procesu edukacyjnego. 

13. Nauczyciele nieustannie powinni wspierać się w planowaniu i doskonaleniu własnej pracy. 

14. Zwiększyć pedagogizację rodziców odnośnie wspólnych działań nauczycieli. 


