
EWALUACJA  WEWN TRZNA 

PRZEDSZKOLA 

W  ZESPOLE  O WIATOWYM 

im. w.KRÓLOWEJ  JADWIGI 
W  BIELANACH   JAROSŁWACH 

na rok szkolny 2017/2018 

 
PODSTAWA PRAWNA : 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru  pedagogicznego 

na podstawie art.35 ust. z dnia 7 wrze nia 1991r o systemie o wiaty 

(Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm) 
 

 

                           Ewaluacj  prowadził zespół: 
 

                                     mgr Barbara Jedlińska 

                                      mgr Marzena Jeżowska 

                                mgr Ewa Zawadzka     

                               mgr Kinga Kalicka                                 

 

 

 

 

PRZEDMIOT  EWALUACJI  WEWN TRZNEJ: 
 

DZIECI NABYWAJ  WIADOMOŚCI  I 

UMIEJ TNOŚCI  OKREŚLONE W PODSTAWIE 
PROGRAMOWEJ 

 

 

 

 



SPIS TRE CI : 
I.Cele i zakres ewaluacji wewn trznej. 
1.Cele ewaluacji  

2.Zakres diagnozowania 

a)Obszar 

b)wymaganie 

3.Pytania kluczowe 

4.Kryteria ewaluacji 
 

II.Informacje dotycz ce organizacji ewaluacji 
1.Wskazanie źródeł  informacji o jako ci pracy w obszarach  obj tych  
   ewaluacją  
2.Opis metod i narz dzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji 
3.Terminy przeprowadzania czynno ci ewaluacyjnych 

 

 

I.Cele i zakres ewaluacji wewn trznej: 
1.Cele ewaluacji: 
  
- Uzyskanie informacji o tym, czy dzieci nabywają okre lone wiadomo ci i 
umiej tno ci zawarte w podstawie programowej 
- Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągni ć dzieci z 
uwzgl dnieniem ich możliwo ci oraz podejmowania działań wynikających z 
wniosków z analizy i wykorzystania wniosków do modyfikowania programów 

wychowania przedszkolnego oraz sposobu realizacji podstawy programowej. 

 
2.Zakres diagnozowania: 

 

- Przedmiot ewaluacji ,, Dzieci nabywają wiadomo ci  i umiej tno ci okre lone 
w podstawie programowej” 

 

3.Pytania kluczowe: 

 

 

1.Czy Państwo zostali zapoznani z Podstawą Programową wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych? 

       TAK           NIE 

2.Czy państwo wiedzą, że w oddziałach  przedszkolnych prowadzona jest 
diagnoza umiej tno ci dzieci?     

      TAK           NIE                                                            

3.W jaki sposób dowiadują si  Państwo o osiągni ciach dzieci.                       
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi: 



a) zebranie z rodzicami 

b) rozmowy indywidualne 

c) ocena gotowo ci szkolnej 
d) galeria prac dzieci 

e) uroczysto ci i spotkania okoliczno ciowe 

f) strona internetowa szkoły 

g) inne………………………………………………………………………… 

4.Czy zdaniem Państwa wiadomo ci i umiej tno ci dzieci w ciągu roku: 
a) wzrosły 

b) wzrosły znacząco 

c) pozostały na tym samym poziomie 

d) inne ............................................................................................................... 

5.Jakim dziedzinom wiedzy i umiej tno ci po wi ca si  zbyt mało czasu:     
6.Czy w oddziałach przedszkolnych zaspokajane są wszystkie potrzeby dziecka?  

       TAK           NIE 

Je li nie, to jakie:  ..……………………………........................................ 
 

Ankieta dla nauczycieli  

 

1.Czy wie Pan/ Pani, jakie rodzaje niepełnosprawno ci mają dzieci                            
w oddziałach przedszkolnych? 

                   TAK      NIE 

2. Z jakiego źródła dowiedzieli si  Państwo o rodzaju niepełnosprawno ci 
dzieci? 

3.W jaki sposób uwzgl dnia Pan/ Pani możliwo ci rozwojowe dzieci                             
o specjalnych potrzebach edukacyjnych?          
 

 

4.Kryteria ewaluacji: 

 

 Zgodno ć realizacji podstawy programowej z zalecanymi warunkami. 

 Skuteczno ć kształtowania u dzieci umiej tno ci wynikających z 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 Trafno ć metod monitorowania i analizowania osiągni ć dzieci. 
 Skuteczno ć modyfikacji wprowadzanych programów wychowania 

przedszkolnego. 

 

 

 

 



II. Informacje dotycz ce ewaluacji wewn trznej 
 

1.Wskazanie źródeł informacji o jako ci pracy w obszarach obj tych  
   ewaluacją: 
- losowo wybrane dzieci 

- losowo wybrani rodzice 

- nauczyciele 

2.Opis metod i narz dzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji 

  Analizy dokumentów: dzienniki zaj ć, dokumenty obserwacji i diagnozy 
pedagogicznej, plany pracy nauczycieli – wg dyspozycji do analizy 

dokumentów. 

 Kwestionariusz ankiety – rodzice. 

 Kwestionariusz ankiety – nauczyciele. 

 

3.Terminy przeprowadzania czynno ci ewaluacyjnych 

 

1.Opracowanie projektu ewaluacji 

  przez Zespół 
15.IX.2017r 

2.Przygotowanie arkuszy  

  zawierających pytania 

15.X.2017r 

3.Przeprowadzenie badań w ród  
  losowo wybranej grupy dzieci, 

  rodziców  oraz nauczycieli 

15.V.2018r 

4.Analiza zebranych  informacji 15.VI.2018 

5.Sporządzenie raportu wraz z  
   wnioskami 

30.VI.2018 

6.Przedstawienie wyników  

   ewaluacji na Radzie Pedagogicznej 

31.VIII.2018r 

  
 


