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OKREŚLENIE PRZEDMIOTU EWALUACJI 

  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są 
podporządkowane indywidualnym potrzebom 
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom 
psychofizycznym dzieci. 

 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są 
planowane, monitorowane oraz doskonalone 

 Wnioski z monitorowania są wykorzystywane                             
w planowaniu i realizowaniu tych procesów.  

 



Sformułowane pytania kluczowe 

 Czy procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 
są zorganizowane  sposób sprzyjający uczeniu się? 

 Czy nauczyciele współpracują w planowaniu                         
i realizowaniu procesów edukacyjnych? 

 W jaki sposób nauczyciele indywidualizują pracę  

       z dziećmi? 



OKREŚLENIE  KRYTERIÓW EWALUACJI 

 SPÓJNOŚĆ procesów wspomagania rozwoju  

        i edukacji z najważniejszymi umiejętnościami 
opisanymi w podstawie programowej 

 SPÓJNOŚĆ procesów edukacyjnych z warunkami  

        i sposobami realizacji podstawy programowej 

 POWSZECHNOŚĆ monitorowania i analizowania, 
nabywania wiadomości i umiejętności przez każde 
dziecko 

 ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do 
rozpoznanych możliwości każdego dziecka 

 



 RÓŻNORODNOŚĆ działań w zakresie 
monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci. 



METODY BADAWCZE 

 Arkusz obserwacji zajęć 

 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli (p.Anna 
Kalicka) 

 Ankieta dla rodziców (p. Marta Rakowska) 

 Wywiad grupowy z nauczycielami ( p.Kazimiera 
Trela – Michalska) 

 Analiza dokumentacji z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej – arkusze kontroli – 
dyrektor pani Paulina Serednicka 



 WYWIAD GRUPOWY Z NAUCZYCIELAMI 

W wywiadzie  zadano trzy kluczowe pytania,  

na które odpowiedzieli pytani nauczyciele: 

 
 Czy procesy wspomagania i rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się? 

 Czy nauczyciele współpracują w planowaniu  i realizowaniu procesów 

edukacyjnych? 

 W jaki sposób nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi? 

 



 .Wywiad  przeprowadzono  z siedmioma nauczycielkami.  

Na pytanie , 

 ,Czy procesy wspomagania  rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w 

sposób sprzyjający uczeniu się”  

 wszyscy odpowiedzieli że tak. Proces rozwoju i edukacji  jest dostosowany do 

potrzeb i możliwości dzieci, treści przekazywane są w atrakcyjny sposób. W 

przedszkolu i szkole jest sprzęt multimedialny z którego można korzystać. Sale 

wyposażone są w instrumenty muzyczne. Jest dostępny sprzęt do zabaw ruchowych. 

Dzieci korzystają z biblioteki. Często organizowane są wyjścia i wycieczki, które 

przybliżają dzieciom realizowane tematy oraz wspomagają rozwój dziecka. Dzieci 

korzystają z atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i przeprowadzane są ciekawe 

doświadczenia i eksperymenty . 

 Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli,  

 że współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

Obowiązuje wspólny plan dydaktyczno-wychowawczy. Najważniejsze święta są 

obchodzone wspólnie. Organizowane są warsztaty i wycieczki dla całego 

przedszkola przez wszystkich nauczycieli. Programy i projekty edukacyjne są 

omawiane przez wszystkich nauczycieli. Nauczyciele współpracują z logopedą, 

współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Nawiązują współpracę                   

z wieloma instytucjami i przekazują sobie nabyte doświadczenie. 



W jaki sposób nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi? 

 Nauczyciele dostosowują program i treści do indywidualnych potrzeb dziecka 

zarówno zdolnego jak i tego z deficytami. Planują i realizują wszechstronną 

aktywność dziecka. Często zmieniają formy aktywności, uatrakcyjniają zajęcia, 

przygotowują odpowiednie pomoce dydaktyczne. Czas prowadzonych zajęć jest 

dostosowany do możliwości dzieci. Każdy wysiłek dzieci jest doceniany, stosowane 

jest odpowiednie nagradzanie, chwalenie dzieci i motywowanie do dalszej pracy. 

Przygotowuje się indywidualne karty pracy. Wprowadza się w czasie zabaw i zajęć 

metody wyciszające i relaksujące. Zabawy integracyjne dają możliwość zaistnienia               

w grupie każdemu dziecku. Dzieci aktywuje się stosując metody aktywizujące. 

Wykorzystuje się metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metody Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherbone, metody Carla Orfa, Gruszczyk-Kulczyńskiej 

czy Dziamskiej. 

 Wykorzystywane są i doceniane pasje i zainteresowania dzieci, organizowane są 

ciekawe zajęcia plastyczne, wykorzystuje się naturalną ciekawość dzieci. 

 Dzieci z dodatkowymi potrzebami i deficytami objęte są szczególną troską                       

a nauczyciele korzystając ze swojej wiedzy oraz wspierając się pomocą specjalistów 

starają się, aby proces wychowawczo- dydaktyczny tych dzieci przebiegał 

prawidłowo. 

 



  ANKIETA 
 DLA NAUCZYCIELI 

Ankiety dla nauczycieli dotyczące ewaluacji  

 

 Rozdano 8 ankiet – powróciło 8  

 Na pytanie, czy wyposażenie przedszkola sprzyja realizacji podstawy 

programowej?  

  4 nauczycieli odpowiedziało tak, 2 raczej tak, ale mogłoby być lepsze, 2 

odpowiedziało nie. 

 Na pytanie, czy prowadzona jest analiza osiągnięć dzieci? W jaki sposób?  

 8 nauczycieli odpowiedziało, że prowadzi obserwacje wykorzystując arkusze 

diagnozujące osiągnięcia dzieci, dokonując analizy prac dziecka, kart pracy, 

dziecięcych zachowań. 

 Na pytanie, jak wykorzystywane są wyniki analizy osiągnięć dzieci? 

 8 nauczycieli odpowiedziało, że na podstawie tych wyników opracowuje się 

indywidualne programy pracy z dzieckiem z deficytami  rozwojowymi oraz                        

z dzieckiem zdolnym. Metody i formy pracy dostosowuje się do potrzeb                     

i możliwości dzieci 



Czy opracowywane są plany działań wspomagających rozwój dzieci? 

 Wszyscy nauczyciele opracowują takie plany pracy. 

Czy monitorowana jest efektywność realizowanych planów? 

 Wszyscy nauczyciele monitorują na bieżąco efekty podejmowanych działań 

wspomagających rozwój dziecka. 

Czy dokumentowane są działania edukacyjne? 

 Tak w postaci zapisów w dzienniku, planów pracy wychowawczo – dydaktycznej, 

pisania sprawozdań z realizacji planów, wniosków do dalszej pracy. 

Czy uwzględnia się wnioski z nadzoru pedagogicznego, monitorowania działań 

opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych? 

 Tak 

Czy procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane 

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom 

psychofizycznym dzieci? 

 Tak 

 Przykłady dostosowania metod do indywidualnych potrzeb i możliwości 

dziecka : 



 Przykłady dostosowania metod do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka : 

 Praca indywidualna, wprowadzenie innowacji, bajko terapia, Metoda Dobrego Startu, 
zadania stawiane dziecku, powtarzanie poznanych treści, utrwalanie w formie zabaw 
dydaktycznych, muzyczno – ruchowych, metoda samodzielnych doświadczeń, 
kierowanie aktywnością dziecka, poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. 

 



ANKIETA DLA RODZICÓW 
 

 1. Czy  wyposażenie Przedszkola sprzyja realizacji Podstawy Programowej? 

    

2. Czy Przedszkole rozpoznaje potrzeby edukacyjne dziecka? 

. 

3. Czy Przedszkole podejmuje działania odpowiednie do możliwości i    uzdolnień  

    dziecka? 

4. Czy otrzymujecie Państwo informacje od nauczycieli o rozpoznanych przez  

    Przedszkole potrzebach, możliwościach i uzdolnieniach dziecka? 

5. Czy Przedszkole spełnia oczekiwania Państwa zakresie oferty edukacyjnej ?     

                                  

6.CzyPaństwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez  

   Przedszkole? 

7.Czy zauważyli Państwo zmiany w postępach edukacyjnych dziecka? 

 



• Rozdano 95 ankiet tj. 100% .  Wróciło 

62 tj. 65% 

• Na 1 pytanie: 

• Czy  wyposażenie Przedszkola sprzyja 

realizacji Podstawy Programowej? 

• 50 osób odpowiedziało tak 

•  12 osób odpowiedziało nie 
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Na 2 pytanie: 

• Czy Przedszkole rozpoznaje potrzeby 

edukacyjne dziecka? 

• 62 osoby odpowiedziały tak 
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• Na 3 pytanie:  

• Czy Przedszkole podejmuje działania 

odpowiednie do możliwości i    

uzdolnień dziecka 

• 61odpowiedziało tak 

•    1 osoba  odpowiedziała, że potrzeba 

więcej zajęć dodatkowych 
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• Na 4 pytanie 

• Czy otrzymujecie Państwo 

informacje od nauczycieli o 

rozpoznanych przez Przedszkole 

potrzebach, możliwościach i 

uzdolnieniach dziecka? 

• 55 osób tak 

•    5 raczej tak 

•    2 nie do końca 
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• Na 5 pytanie: 

• Czy Przedszkole spełnia oczekiwania 

Państwa zakresie oferty edukacyjnej ?     

•     54 odpowiedziało tak 

•        8 raczej tak 
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• 6 pytanie:6 Na. 

• CzyPaństwa dziecko chętnie 

uczestniczy w zajęciach 

organizowanych przez Przedszkole? 

• 58 odpowiedziało tak 

•     3 raczej tak 

•      1 nie wiem 
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• Na 7 pytanie: 

• Czy zauważyli Państwo zmiany w 

postępach edukacyjnych dziecka? 

•  57 odpowiedziało tak 

•          5 raczej tak 
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OSTATECZNE REZULTATY 
EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane 

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom 

psychofizycznym dzieci. Pobyt dziecka w przedszkolu jest zorganizowany według  

zalecanych i przestrzeganych proporcji zagospodarowania czasu. W odniesieniu do 

ramowego rozkładu dnia przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, zabawy 

sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym na świeżym 

powietrzu, zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem 

wychowania przedszkolnego oraz czas na odpoczynek dzieci.  

Wyposażenie przedszkola zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci. 

Sale dydaktyczne są czyste i przestronne, a plac zabaw  i bezpieczny.                                          

W salach meble i zabawki dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.  

 



Każda sala dydaktyczna jest wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Dostateczny 

jest asortyment sprzętu i pomocy do zabaw i ćwiczeń ruchowych. Rodzice wskazują też na 

 dobre wyposażenie, które sprzyja realizacji podstawy  programowej to:  plansze tematyczne, 

 ilustracje matematyczne oraz teatrzyk kukiełkowy.  

Zdaniem nauczycieli  przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci. 

Nauczyciele prowadząc zajęcia dbają o różnorodność zadań, proponują zadania o rożnym 

stopniu trudności, w niektórych zadaniach dają dziecku możliwość wyboru. Potrzeby  

rozwojowe dzieci rozpoznają prowadząc obserwacje, analizę prac dziecięcych, rozmowy       
z  Rodzicami.. Nauczyciele podejmują różnorodne działania, dostosowane  

do indywidualnych potrzeb dzieci. Rodzice  otrzymują  informację  o tym, jak ich dziecko 

funkcjonuje w przedszkolu. W Każdej grupie prowadzi się obserwacje 

rozwoju  i diagnozę  gotowości szkolnej. Uzyskane wyniki wykorzystuje się do 

ustalania wniosków do dalszej pracy oraz określania słabych i mocnych stron 

dziecka, w tym indywidualizacji pracy z dziećmi.  

 



Nauczycielki opracowały plan do pracy indywidualnej dla dzieci . 

W przedszkolu podejmowane są stałe działania w celu wsparcia 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci.  Dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone są  

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

 Przedszkole modyfikuje ofertę zajęć dodatkowych zgodnie                                                       
z  potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców. Według badanych rodziców  

przedszkole spełnia  ich oczekiwania w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci. 

Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci jest planowane, modyfikowane                                          
i  doskonalone.  

Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów, 
podnosząc efektywność przy wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. 

  



Procesy wspomagania rozwoju i edukacyjne są przez nauczycieli planowane, 

co ma potwierdzenie w dokumentacji przedszkola. Wspólne planowanie 

procesów edukacyjnych obejmuje planowanie kalendarza imprez, współpracę                                 
z rodzicami, ewaluację. Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się poprzez 
analizę prac dzieci, obserwacje rozwoju dziecka w grupie młodszej i diagnozę gotowości 
szkolnej u 5 i 6- latków, udział dzieci w konkursach, uroczystościach, informacje 
pozyskane od rodziców i  dzieci poprzez rozmowy indywidualne, obserwację sytuacji 
wychowawczej. 

 



Stosowane metody pracy nauczycieli są dostosowane do potrzeb dzieci                     
i grupy przedszkolnej. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci. 

 W przedszkolu nauczyciele dostosowują metody pracy do indywidualnych 

potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zdecydowana większość rodziców 

 jest zadowolona z metod pracy nauczycieli z dziećmi. Rodzice są informowani  

o tym, jak rozwijają się ich dzieci. Najczęściej 

informacje o rozwoju dzieci są przekazywane rodzicom w kontaktach 

indywidualnych. większa część rodziców jest zadowolona ze sposobu informowania 

o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka.  

Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody pracy służące 

rozwojowi dzieci i pobudzające je do aktywności i sprawności fizycznej 

 Z informacji uzyskanych od nauczycieli ( wywiad) wynika, że wprowadzone są  

w przedszkolu nowatorskie rozwiązania. 



Wnioski w postaci mocnych i słabych stron: 

Mocne strony 

· Przebieg procesu edukacyjnego jest dokumentowany zapisami w 

dziennikach, kartach obserwacji, diagnozach, dokumentacji 

psychologiczno – pedagogicznej. 

· Przedszkole zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci. 

· Przedszkole spełnia oczekiwania rodziców w zakresie oferty edukacyjnej 

dla dzieci. 

· Rodzice otrzymują informację o tym, jak ich dziecko funkcjonuje                                              
w przedszkolu i są zadowoleni ze sposobu informowania o postępach                                         
i trudnościach w rozwoju ich dziecka. 

· Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka i podejmowane są 

działania wspomagające rozwój dzieci. 

· Stosowane przez nauczycieli ciekawe metody pracy z wykorzystaniem 

nowatorskich wspierają rozwój zdolności wychowanków przedszkola. 

 



Słabe strony: 

Przedszkole nie posiada ekranu i tablicy multimedialnej , laptopów 

 

Wnioski: 

 

· Wyposażyć przedszkole w potrzebne pomoce i środki dydaktyczne. 

 

 
 


