
RAPORT  Z     EWALUACJI  W  ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 
 
Cel ewaluacji: 
Diagnoza działań przedszkola w zakresie oferty zajęć umożliwiających realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
Monitorowanie działań w zakresie dostosowania prowadzonych zajęć do podstawy  programowej 
wychowania przedszkolnego  i do potrzeb dzieci. 
 
 
Sposób prezentacji wyników ewaluacji: 
 
Zamieszczenie wyników ewaluacji na stronie internetowej. 
 
OPIS  PRZEDMIOTU  EWALUACJI 
 
OBSZAR: 
      2.Procesy zachodzące w przedszkolu. 
 
 
 WYMAGANIE: 
      2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego 
 
 
Zastosowane metody badawcze: analiza strony internetowej; analiza dokumentacji  
przedszkolnej (miesięczne analizy pracy oddziałow przedszkolnych), ankieta  dla rodziców, 
roczne plany pracy przedszkola), 
 
                                                
 
                                                  WYNIKI EWALUACJI 
 
 
                                                          Mocne strony 
-Wypracowana i realizowana w przedszkolu koncepcja pracy zapewnia wszechstronny rozwój 
dzieci poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania w atmosferze życzliwości i 
zrozumienia. 
-Systematyczna diagnoza i analiza osiągnięć dzieci zapewnia opanowanie wiadomości i 
umiejętności wynikającej z realizowanej podstawy programowej w miarę ich możliwości 
rozwojowych. 
-Procesy edukacyjne są planowane, a ich realizacja monitorowana i udoskonalana. 
-Nauczyciele przedszkola współpracują ze sobą, doskonalą proces edukacyjny, zapewniając 
realizację podstawy programowej. 
-Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 
-Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jestrealizowana z wykorzystaniem 
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 
                                                  Problem do rozwiązania 
-Powołać zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
                                                              Wnioski 



-W przedszkolu realizowany jest program nauczania dopuszczony do użytku  przez MEN. 
-Oferta zajęć wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odpowiada 
potrzebom dzieci. Jest ona modyfikowana, wzbogacana, umożliwia rozwój zainteresowań. 
- W przedszkolu realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe w zakresie metod, form, 
treści edukacyjnych (Cała Polska Czyta dzieciom, Program Przedszkolnej Edukacji 
antynikotynowej- Czyste powietrze wokół nas, Przedszkole w Ruchu, i inne. 
-Wszyscy nauczyciele dokonują modyfikacji  i wzbogacają ofertę prowadzonych zajęć 
dydaktyczno wychowawczych. 
-Ewaluacja działań przedszkola w zakresie oferty umożliwiających realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego wykazała spełnienie standardów w tym zakresie. 
 
 

 
 
 
 
 

RAPORT  Z  EWALUACJI 
 
Cel ewaluacji: 
 
Zebranie informacji, czy procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej w przedszkolu 
koncepcji pracy ukierunkowaną na rozwój dziecka. Czy w przedszkolu dba się o prawidłowy 
przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 
 
Sposób prezentacji wyników ewaluacji: 
 
Zamieszczenie wyników ewaluacji na stronie internetowej. 
 
OPIS  PRZEDMIOTU  EWALUACJI 
 
OBSZAR: 
      2.Procesy zachodzące w przedszkolu. 
 
 
 WYMAGANIE: 
      2.3.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany. 
 
 
Zastosowane metody badawcze: analiza strony internetowej; analiza dokumentacji  
przedszkolnej (miesięczne analizy pracy oddziałow przedszkolnych), ankieta  dla rodziców, 
roczne plany pracy przedszkola), 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 



                                                      WYNIKI EWALUACJI 
 
 
 

 
                                                          Mocne strony 
Współpraca ze SzPZ, Klubem ME, Uczniowskim kołem PCK, z WDK i biblioteką szkolną, 
rodzicami, teatrem Groteska w Krakowie, teatrem edukacyjnym w Chrzanowie, 
 Dworkiem Zieleniewskich, MENiS, sanepidem w Chrzanowie i innymi instytucjami 
kulturalnymi, 
-Efekty współpracy:rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, integracja 
środowisk,podtrzymywanie tradycji rodzinnych i świątecznych, rozwój świadomości ekologicznej, 
rozwój czytelnictwa, wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci, stosowanie zasad zdrowego 
stylu życia, 
Przedszkole realizuje dodatkowe programy edukacyjne:,Czyste powietrze wokół nas", "PwR", 
organizuje różne imprezy związane tematycznie z wychowaniem przedszkolnym, a które to 
przyczyniają  się do rozwoju dzieci. 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane poprzez obserwacje, 
diagnozowanie (Jesień, wiosna). 
Na podstawie analizy ankiety skierowanej do rodziców dzieci z oddziału 5 i 6-latków  wynika, że 
są zadowolone z pobytu w przedszkolu i chętnie uczęszczają do niego. 
Największym zainteresowaniem z ofert zajęć dodatkowych cieszą się zajęcia rytmiczne, 
plastyczne i z języka angielskiego, najmniejszą -aktywność przyrodnicza i językowa. 
                                                  Problem do rozwiązania 
Zainteresować rodziców ofertą edukacyjną WDK skierowaną do dzieci, która wspomaga rozwój 
dziecka, zainteresować ofertą kulturalną skierowaną do młodego odbiorcy GOKSiR w Trzebini 
oraz teatrem Groteska w Krakowie, zaprosić do współpracy z oddziałami przedszkolnymi 
logopedę,  psychologa. 
                                                              Wnioski 
Pogłębić i podtrzymywać współpracę  z WDK, zorganizować warsztaty: bożonarodzeniowe, 
wielkanocne, zaprosić do współpracy nadleśnictwo w Dulowej,  organizować różnorodne imprezy 
środowiskowe, wewnątrzprzedszkolne, zachęcać rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem, 
 


