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Przedmiot ewaluacji: 
 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem 
warunków i sposobów jej realizacji. 
 
 
 
Pytania kluczowe: 
 

1. Czy przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają do wykorzystania zabawki i pomoce 
dydaktyczne pomagajace im podejmować samodzielne działania, odkrywanie zjawisk, 
zachodzacych procesów, utrwalenia wiedzy i umiejętności? 

2. Czy sale przedszkolne są odpowiednio wyposażone w miejsca przeznaczone na 
odpoczynek? 

3.  Czy przedszkole jest miejscem, w którym dziecko otrzymuje pomoc w rozumieniu 
dynamicznie zmienajacego się świata? 

4.  Czy organizacja zabawy, nauki i wypoczynku daje dziwciom poczucie bezpieczństwa 
i spokju, a także zapewnia zdrowy rozwój? 

5.  Czy aranzacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków? 
6.  Czy przedszkole umożliwia  celebrowanie posiłków, a także umożliwia wybieranie potraw 

przez dzieci i ich komponowanie? 
7.  Czy nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dzieci? 

 
Metody badawcze: 
  
 sondaż diagnostyczny, monografia pedagogiczna. 
 
Techniki badawcze: 
 
 technika analizy dokumentów, technika analizy wywiadu, technika ankiety. 
 
Narzędzia badawcze:   
 

kwestionariusz ankiety dla rodziców, kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, kwestionariusz 
wywiadu z wicedyrektorem, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, kwestionariusz wywiadu 
grupowego z nauczycielami, kwestionariusz wywiadu grupowego z dziećmi. 

 
 
Harmonogram ewaluacji: 
 

wrzesień 2017 – planowanie ewaluacji, powołanie zespołu, 
październik 2017 – opracowanie koncepcji ewaluacji, przygotowanie narzedzi, gromadzenie 
danych, 
listopad-grudzień 2017 – przeprowadzenie badania ankietowego i wywiadów, 
styczeń 2018 – analiza wyników, 
luty 2018 – przygotowanie i przedstawienie raportu na radzie pedagogicznej 
podsumowującej pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. 

 
 



 

 
PRZEBIEG EWALUACJI: 
 
 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole 
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez zespół nauczycieli powołany przez 
Dyrektora Szkoły w składzie:  
- Aleksandra Anczykowska - przewodnicząca komisji,  
- Mariola Lazarek,  
- Monika Barucha.   
W trakcie badania (ewaluacji) zebrano informacje pochodzące z wielu źródeł, od: wicedyrektora, 
nauczycieli, rodziców i wychowanków,  przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. 
  Badaniem objęto  nauczycieli (ankieta, wywiad),  rodziców (ankieta, wywiad), dzieci 
(wywiad grupowy, obserwacja). Przeprowadzono również indywidualny wywiad z wicedyrektorem 
szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport. 
 

Zestawienie wyników ankiety dla rodziców 
 
 O wypełnienie ankiety zostali poproszeni wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do 
oddziałów przedszkolnych. Do analizy  zwrócono 17 arkuszy ankiet. 
 
Wyniki ankiety dla rodziców: 
 

1. W jaki sposób zostali państwo zapoznani z nową podstawą programową wychowania 
przedszkolnego? 
 

 
 

Większość rodziców, czyli 16  stwierdziło, iż zapoznało się z nową podstawą programową na 
zebraniu z rodzicami  przedstawionym przez wychowawcę. Natomiast jedna ankieta wskazuje, że 
rodzic zapoznał się w inny sposób z nową podstawą programową tj. przez Internet.   
 



2. Czy realizacja nowej podstawy programowej umożliwia Państwa dziecku odnoszenie sukcesów 
w nabywaniu umiejętności na miarę jego możliwości? 

 

 
 

11 ankietowanych twierdzi – TAK - realizacja nowej podstawy programowej umożliwia dziecku 
odnoszenie sukcesów w nabywaniu umiejętności na miarę jego możliwości, natomiast 5 rodziców 
odpowiedziało, że raczej tak.  
 
 

3. Czy Pana(-i) zdaniem nauczyciel stwarza Pana(-i) dziecku możliwości do nabywania wiadomości 
i umiejętności podczas pobytu w przedszkolu? 

 

 
 

Zdaniem  13 respondentów nauczyciel stwarza dziecku możliwości do nabywania wiadomości 
i umiejętności podczas pobytu w przedszkolu, natomiast pozostałe 4 osoby odpowiedziały, że raczej 
tak. 
 
 



4. Czy oddział przedszkolny rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci? 
 

 
 

Na kolejne pytanie dotyczące rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci 7 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco, że jest miejscem, w którym rozpoznawane są potrzeby 
i możliwości dzieci. Przeważającą odpowiedzą  było raczej tak. W ten sposób odpowiedziało 10 
respondentów. 

 
 

5. Czy jest Pan(-i) informowany(-a) na bieżąco o sukcesach i problemach swojego dziecka? 
 

 
 

Udzielając odpowiedzi na to pytanie 13 respondentów odpowiedziało, że tak. Raczej tak uznało 3 
badanych, natomiast 1osoba  stwierdziło, że raczej nie. 
 



6. Czy jest Pan(-i) zadowolony(-a) ze sposobu przekazywania informacji o trudnościach i postępach 
swojego dziecka? 
 

 
 

Na powyższe pytanie wszyscy rodzice odpowiedzieli twierdząco, czyli 15 osób odpowiedziało, że 
są zadowoleni, natomiast  2 osoby są  raczej zadowolone  ze sposobu przekazywania informacji 
o trudnościach i postępach swojego dziecka.  
 
 

7. Czy dostrzega Pan(-i) zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka? 
 

 
 

 Wśród respondentów 15 osób zauważa zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka, 
1 osoba - raczej zauważa, natomiast nie dostrzega zmian w postępach edukacyjnych również 
1 respondent. 
 
 



8.Czy oddział przedszkolny zaspokaja potrzeby edukacyjne Pana(-i) dziecka? 
 

 
   

Na pytanie czy oddział przedszkolny zaspokaja potrzeby edukacyjne dziecka 13 respondentów 
udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 3 twierdzi, że raczej tak. Natomiast 1 respondent odpowiedział, 
że oddział przedszkolny nie zaspokaja potrzeb edukacyjnych dziecka (ankietowany wyraził brak 
wystarczających działań logopedycznych w młodszej grupie przedszkolne). 
 
 
9. Jakie formy współpracy z oddziałem przedszkolnym ceni sobie Pan(-i) najbardziej? 
 

 
 

   Respondenci najbardziej cenią sobie rozmowy z nauczycielem oddziału oraz  kontakty 
indywidualne z nauczycielem oddziału – tak wskazało 9 badanych. Kolejną wybraną formą 
współpracy z oddziałem przedszkolnym były  zebrania ogólne tak wskazało 9 osób oraz informacje 
zawarte na tablicy ogłoszeń 5 osób.  Jako formę współpracy 3 respondentów ceni zajęcia otwarte, 
dyskusje oraz uroczystości przedszkolne. Innych form współpracy rodzice nie zasugerowali.  
      



10. Jakie inne form współpracy oddziału przedszkolnego z rodzicami może Pan(-i) 
zaproponować? 
 
Z odpowiedzi rodziców wynika, że obserwują postępy edukacyjne swoich dzieci i są zadowoleni    

z form współpracy obowiązujących w oddziale przedszkolnym. Jeden z ankietowanych rodziców 
zaproponował więcej zajęć otwartych. Innych propozycji nie podano. 
 

Zestawienie wyników ankiety dla nauczycieli 
 
Ankietę zawierającą 20 pytań wypełniło 5 nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych, byli 
to: wychowawcy oddziałów przedszkolnych, nauczyciel j. angielskiego i niemieckiego oraz 
katecheta. 
 
1.Czy zapoznał(-a) się Pan(-i) z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego ?  
 

 
 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli, że zapoznali się z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego.   
 
2.Czy realizuje Pan(-i) założenia podstawy programowej?  
 

 
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli, że realizują założenia podstawy programowej. 



3.Czy zapoznał(-a)Pan(-i) rodziców ze zmianami w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego, metodach pracy i organizacji pracy z dzieckiem? 
 

 
 

Na to pytanie 2 respondentów odpowiedziało, że  zapoznali rodziców ze zmianami 
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, metodach pracy i organizacji pracy 
z dzieckiem, gdyż są wychowawcami grup przedszkolnych i to należy do ich obowiązków. Troje 
badanych zaznaczyło nie, ponieważ nie są wychowawcami grup. 

 
4.Czy dokonuje Pan(-i)analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego? 
 

  
 

Wszyscy respondenci odpowiedzieli, że dokonują analizy realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 
 
5. W jaki sposób monitoruje Pan(-i) osiągnięcia każdego dziecka ? 
 

Ankietowani zgodnie odpowiedzieli, że monitorują osiągnięcia każdego dziecka poprzez : 
obserwację dziecka podczas zabawy , analizując prace dzieci oraz analizując osiągnięcia edukacyjne 
dziecka. 
 



6.  Czy prowadzi Pan(-i)obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb 
rozwojowych dzieci? 
 

 
 

Na pytane o prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości 
i potrzeb rozwojowych dzieci 5 ankietowanych odpowiedziało, że prowadzi obserwację 
pedagogiczną. Dwóch ankietowanych wskazało, że robią to raz w roku, natomiast trzech – 
systematycznie według potrzeb. 
 
7. Czy przekazuje Pan(-i)rodzicom informacje o dziecku ,zgromadzone w wyniku obserwacji ? 
 

 
 

Trzech nauczycieli zaznaczyło, że przekazują rodzicom informacje o dziecku zgromadzone 
w wyniku obserwacji poprzez rozmowę indywidualną z rodzicami. Natomiast 2 zadeklarowało, 
iż tego nie robią. 
 



8.Czy przekazuje Pan(-i) informacje o dziecku zgromadzone w wyniku obserwacji nauczycielowi, 
który będzie pracował z dzieckiem w toku rocznego przygotowania szkolnego ? 
 

 
 

Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że przekazują informacje o dziecku zgromadzone 
w wyniku obserwacji nauczycielowi, który będzie pracował z dzieckiem w toku rocznego 
przygotowania szkolnego. 
 
9.Czy przeprowadza Pani analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę 
przedszkolną) ? 

 
 
 To pytanie dotyczy tylko dwóch nauczycieli, którzy  przeprowadzają analizę gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole  czyli diagnozę przedszkolną. 
 
10.W jakim celu wykorzystuje Pan(-i) wyniki przeprowadzonej diagnozy? 
 
 Jeden z nauczycieli wskazał, iż wykorzystuje wyniki przeprowadzonej diagnozy do: 
informowania rodziców o potrzebie przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno – 
pedagogicznej; opracowania informacji o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 
opracowania indywidualnych kart o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 
opracowania i realizacji indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka. Drugi 
nauczyciel wskazał, iż  wykorzystuje wyniki przeprowadzonej diagnozy do opracowania i realizacji 
indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka. 
 



 11.W  jaki sposób przekazuje Pan(-i) rodzicom informacje o stanie gotowości dziecka  do podjęcia 
nauki w szkole ? 
 To pytanie dotyczy tylko jednego nauczyciela, który jest wychowawcą starszej grupy 
przedszkolnej. Nauczyciel przekazuje rodzicom informacje o stanie gotowości dziecka  do podjęcia 
nauki w szkole poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami w oparciu o analizę arkusza gotowości 
szkolnej oraz pisemną informację dla rodziców o gotowości szkolnej dziecka dwa razy w roku 
szkolnym.  
 
12.Czy zgłaszał(-a) Pan(-i) rodzicom potrzebę zasięgnięcia opinii Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w celu uzyskania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami 
dziecka? 
 

 
 

  Na to pytanie udzieliło odpowiedzi twierdząco dwóch wychowawców oddziałów 
przedszkolnych, którzy sugerują rodzicom potrzebę zasięgnięcia opinii Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w odniesieniu do dzieci mających trudności z nabywaniem umiejętności, 
wymaganych w toku realizacji podstawy programowej  
 
13.W jakiej formie i jak często informuje Pan(-i) rodziców o zadaniach wychowawczych 
i kształcących , realizowanych w oddziale przedszkolnym ? 
 
  Pytanie to dotyczy 4 respondentów, którzy informują rodziców według potrzeb oraz na 
bieżąco o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w oddziale przedszkolnym, 
w formie ustnej według potrzeb. 
 



14.Jakie formy współpracy z rodzicami ustalił(-a) Pan(-i) w celu włączenia ich do kształcenia 
i nabywania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności? 
 

 
 

Na to pytanie odpowiedzi udzieliło dwóch wychowawców grup przedszkolnych, którzy 
uznali, że zarówno zajęcia otwarte, gry i zabawy, jak również zabawy integracyjne z rodzicami są 
pożądaną formą współpracy z rodzicami. 
 
15.W jaki sposób informuje Pan(-i) rodziców o sukcesach i kłopotach dziecka ? 
 

 
  
  Czworo respondentów wskazało, że o sukcesach i niepowodzeniach dziecka informują 
rodziców w czasie indywidualnych rozmów. Jeden respondent nie wyraził swojej opinii. 
 



16. Czy współpracuje Pan(-i) z rodzicami włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci 
i łagodzenia trudności, na jakie napotykają ? 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Czworo badanych wskazało, że współpracują z rodzicami włączając ich do wspierania 
osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, poprzez rozmowy oraz indywidualne 
ukierunkowanie. Jeden badany udzielił odpowiedzi negatywnej uzasadniając swój wybór brakiem 
kontaktu z rodzicami. 
  
17.W jaki sposób zachęca Pan(-i) rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału 
przedszkolnego? 
 

Na to pytanie ponownie odpowiedzi udzieliło dwóch wychowawców, którzy poprzez 
wspólne planowanie z rodzicami imprez oraz wycieczek zachęcają rodziców do współdecydowania 
w sprawach oddziału przedszkolnego. 
 
18. Czy nowa podstawa programowa spełnia Pana(-i) oczekiwania? 
 

 
 

Wszyscy respondenci nie mają uwag dotyczących nowej podstawy programowej. 



19. Czy podczas realizacji nowej podstawy programowej napotyka Pani (-i) trudności? 
 

 
 

Trzech respondentów nie napotyka na trudności w realizacji nowej podstawy programowej, 
natomiast dwóch wskazuje na trudności w jej realizacji. Spowodowane jest to małą ilością oraz 
utrudnionym dostępem do eksponatów wykorzystywanych przy omawianej tematyce jak również 
znajdujących się w kącikach tematycznych. 
  
20. Jakiego rodzaju wsparcia oczekuje Pan(-i) w realizacji nowej podstawy programowej  
od dyrektora placówki? 
 

Nauczyciele zgodnie oczekują większych możliwości zagospodarowania kącików 
tematycznych, możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, gier i zabaw a także 
możliwości wprowadzenia nowatorskich metod nauczania takich jak: metoda Montessori,  plan 
daltoński itp.  
 

Analiza wywiadu z wicedyrektorem 
 
Pani wicedyrektor została poproszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
1. W jakim stopniu przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają do wykorzystania zabawki 
i pomoce dydaktyczne pomagające im podejmować samodzielne działania, odkrywanie zjawisk, 
zachodzących procesów, utrwalania wiedzy i umiejętności? 

Pani wicedyrektor odpowiedziała, że poziom wyposażenia sal w zabawki i pomoce jest 
średni. Swoją opinię tak uzasadniła: „Co roku dokupuje się nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. 
Dużo lepiej wyposażona jest sala dzieci młodszych. dzieci starsze mają niewielki wybór zabawek 
edukacyjnych stosownych do wieku, które pomogłyby im podejmować samodzielne działania, 
odkrywanie zjawisk, prowadzenie własnych eksperymentów.” 
 
2. W co jeszcze Pani zdaniem należałoby wyposażyć sale przedszkolne, by były one 
odpowiednim miejscem na wypoczynek? 

Na to pytanie padła odpowiedź: „W przedszkolu (w grupie młodszej) dostępne są leżaki, 
poduszki i kocyki, jednak ich ilość jest niewystarczająca, dlatego należy na bieżąco i w miarę 
możliwości finansowych dokupywać wyżej wymienione akcesoria.” 



 
3. Jakie zadania powinno spełniać przedszkole, by było miejscem, w którym dziecko otrzymuje 
pomoc w  rozumieniu dynamicznie zmieniającego się świata? 

Przedszkole powinno pomóc dziecku w rozumieniu otaczającego go świata i tak się dzieje, 
dzięki odpowiedniemu prowadzeniu zabawy kierowanej przez wychowawców. Przedszkole 
powinno wykorzystywać technologię informatyczną, ale również organizować zajęcia 
umożliwiające dziecku poznawanie lokalnych tradycji. Jak najczęściej organizować warunki 
sprzyjające samodzielnej eksploracji świata. Od małego uczyć zachowań prowadzących do 
samodzielności i dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową. 
 
4. Czy organizacja zabawy, nauki i wypoczynku daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju, a także zapewnia zdrowy rozwój? 

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, ustalonym we wrześniu. 
Dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności o otaczającym świecie, uczą posługiwania się językiem 
obcym, nauczyciele kształtują nawyki ruchowe potrzebne w dalszej nauce. Podstawa programowa 
podkreśla rolę rytmiki dla budowy dojrzałości szkolnej, więc wskazane jest zorganizowanie takich 
zajęć. 
Dobrze zorganizowana zabawa powinna mieć miejsce, zarówno w budynku przedszkola, jak i na 
świeżym powietrzu. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej 
pracy z dzieckiem, stąd należy wygospodarować czas w ustalonym planie dnia i planie języków 
obcych na spacer lub inne zabawy na świeżym powietrzu.   
 
5. Wiedząc, że przedszkole jest miejscem w którym dziecko powinno czuć się swobodnie 
i podejmować różnego rodzaju aktywności, czy Pani zdaniem jest coś co   należało by zmienić 
w aranżacji sal  by wychowankowie podejmowali samodzielne działania. 

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakładają 
organizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. W naszych salach można znaleźć kącik 
czytelniczy, nie ma konstrukcyjnego, artystycznego i przyrodniczego. Wychowawcy dbają o kąciki 
czasowe związane z realizowaną tematyką i świętami okolicznościowymi. 
 
6. Czy jest Pani zadowolona ze sposobu w jaki wychowankowie oddziałów przedszkolnych 
celebrują posiłki, oraz stopnia  samodzielności dzieci  podczas spożywania posiłów. 

Przedszkolaki spożywają śniadania w swoich salach przedszkolnych, natomiast obiady 
w stołówce. Nie biorą udziału w pełnym przygotowaniu posiłków, nie ma dyżurnych, którzy 
nakrywają stół do posiłku. Dzieci nie korzystają z noży, śniadania zjadają na papierowych 
talerzykach. Mają możliwość wybierania potraw podczas śniadania, co sprawia wiele trudności 
wychowawcom, gdyż dzieci są przyzwyczajone do określonych potraw z domu i niechętnie sięgają 
po inne. Przed i po posiłkach pilnuje się czynności higienicznych. Dzieci nie myją ząbków po 
jedzeniu, co jest dobrą praktyką w innych przedszkolach. 
 
7. W jaki sposób nauczyciele informują rodziców o postepach dzieci?  Czy częstotliwość tych 
kontaktów jest wystarczająca, a może jest cos nad czym powinniśmy poracować. 

Wychowawcy systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dzieci, 
zachęcają do współpracy. Rodzice są informowani podczas zebrań ogólnych odbywających się 
zgodnie z harmonogramem spotkań oraz indywidualnie podczas przyprowadzania i odbierania 
dzieci ze szkoły. Rodzice dzieci, które realizują obowiązek przedszkolny otrzymują diagnozę 
gotowości szkolnej. Częstotliwość kontaktów jest wystarczająca. Warto bardziej zaangażować 
rodziców w organizację życia przedszkolnego, wykorzystywać ich pomoc i zaangażowanie przy 
organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wycieczek itp. 



Analiza wywiadu zbiorowego  z nauczycielami 
 

Kwestionariuszem wywiadu  zostało objętych 5 nauczycieli uczących w oddziałach 
przedszkolnych.  

 
Na pytanie pierwsze: Czy uważają państwo, że oddziały przedszkolne są  wystarczająco wyposażone 
w pomoce dydaktyczne pomagające podejmować dzieciom samodzielne działania, utrwalanie 
wiedzy i umiejętności? 

Większość nauczycieli stwierdziła, że pomino tego ze sale stale są doposażane, w grupie 
dzieci młodszych brakuje pomocy sensorycznych. 
Wychowawcy oddziałów zgodnie proponują systematyczne wzbogacanie kącików wg metody Marii 
Montessori. 
Na pytanie drugie, które brzmiało: Czy sale przedszkolne są odpowiednio wyposażone w miejsca 
przeznaczone na wypoczynek? 

Na to pytanie odpowiedzi udzielili wychowawcy oddziałów przyznająć, że grupa dzieci 
młodszych może korzystać z leżaków, kocy i poduszek. Z uwagi na małą liczbę w/w sprzętu, przy 
wysokiej frekwencji grupy dochodzi do konfliktów wśród dzieci, kto w danym dniu będzie mógł 
korzystać z pościeli i leżaka. Z kolei dzieci starsze nie mają wogóle możliwości korzystania z tego 
sprzętu. 
Kolejne pytanie: W jaki sposób starają sie Państwo pomóc dzieciom w rozumieniu dynamicznie 
zmieniającego się świata? 
 Nauczyciele organizując swoją pracę mają na uwadze zmieniający się świat, dlatego próbują 
w każdy możliwy sposób pokazać i wyjaśnić zachodzące zmiany w środowisku i otaczającym 
świecie. W tym celu organizują zabawy tematyczne kierowane, przeprowadzają różne 
doświadczenia a także ukazują nowinki technologiczne oraz jak świat może wyglądać świat 
w przyszłości. 
Na pytanie czwarte: Czy organizacja zabawy, nauki i wypoczynku daje dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju, a także zapewnia zdrowy rozwój?  

Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że dobrze zorganizowana praca, ramowy rozkład dnia, stale 
następujące po sobie czynności są jednym z elementów zapewniających dzieciom przebywającym 
w przedszkolu poczucie bezpieczeństwa, co wpływa na zdrowy rozwój.  Nauczyciele, organizując 
zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby 
wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Zabawa i nauka 
przebiegaja w miłej, przyjaznej atmosferze. Wszystko to ma znaczacy wpływ na prawidłowy rozwój 
dzieci. 
Odpowiadając na piąte pytanie:  W jaki sposób Pani/Pana zdaniem  aranżacja przestrzeni wpływa 
na aktywność wychowanków?  

Badani nauczyciele wypowiadali się w podobny sposób. Wszyscy zgodnie uważają, że to 
zagadnienie wymaga poprawy. W salach przedszkolnych na stałe powinny być zorganizowane kąciki 
czytelnicze, konstrukcyjne, przyrodnicze;  kąciki czasowe związane z omawiana tematyką, świętami 
okolicznościowymi itp. Obecnie kąciki stałe w salach to tylko czytelnicze, które są ubogie ponieważ 
część z nich to stare, wycofane zbiory biblioteczne. W sali dzieci starszych pojawiają się kąciki 
tematyczne związane z omawianą tematyką, jednak  należałoby pomyśleć o zwiększeniu ich ilości 
i różnorodności. 

 



Analiza wywiadów z rodzicami 
 
 W wywiadze  udział wzięlo 10 losowo wybranych rodziców, którzy zostali poproszeni 
o udzielenie odpowiedzi na 6 pytań. 
 
Pierwsze zadane pytanie brzmiało: Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole jest miejscem, w którym 
dzieci mają do wykorzystania zabawki pomagajace im podejmować samodzielne działania, 
utrwalanie wiedzy i umiejętności? 

Wszyscy rodzice zgodnie przyznali, że w oddziałach przedszkolnych jest wystarczająca ilość 
zabawek i pomocy dydaktycznych. Na pomocnicze pytanie: Czy  oddziały przedszkolne powinny 
zostać doposażone w konkretne zabawki lub pomoce, rodzice zasugerowali zakup pomocy do nauki 
wiązania butów i zapinania zamków, guzików czy sprzączek. 
Drugie pytanie, na które rodzice odpowiedzieli brzmi: Czy miejsca przeznaczone na odpoczynek są 
odpowiednio wyposażone? 

Żaden z rodziców nie miał uwag co do wyposażenia sal, natomiast zasugerowano, by dzieci 
miały możliwość w czasie odpoczynku na przytulanie pluszaków. 
Kolejne pytanie: Czy przedszkole jest miejscem, w którym dzieci otrzymują pomoc w rozumieniu 
szybko zmieniającego się świata? 

Odpowiadajac na to pytanie, wszyscy rodzice udzielili twierdzacej odpowiedzi. Po zadaniu 
pytania pomocniczego; W jaki sposób przedszkole pomaga dzieciom w rozumieniu zmieniającego 
się  świata, rodzice wskazali, że ma to miejsce w czasie spacerów, wycieczek oraz codziennych zajęć. 
Zauważyli również, że dzieci często przy różnych sytuacjach odwołują się do swoich doświadczeń 
wyniesionych z przedszkola 
Czwarte pytanie: Czy rytm dnia w przedszkolu zapewnia Państwa dziecku poczucie bezpieczeństwa 
i rozwój? 

Na to pytnie rodzice również zgodnie odpowiedzieli, że znajomość przez dzieci rytmu dnia,  
kolejno po sobie  następujących czynności zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, spokoju a co za 
tym idzie zdrowy rozwój. W czasie wywiadu rodzice między innymi tak udzielali odpowiedzi: "...są 
bezpieczne bo nauczycielki pilnują, są uśmiechnięte...".   
 
Piąte pytanie: Czy w czasie pobytu dziecka w przedszkolu ma ono możliwość komponowania 
potraw, nauki kulturalnego zachowania się przy stole połączonego z nauką posługiwania się 
sztućcami. 

Wszyscy rodzice byli zadowoleni z faktu, że dzieci  mają możliwość samodzielnego 
przygotowywania śniadań. Co do nauki posługiwania się sztućcami rodzice nie mają możliwośći 
wyrażenia opini, ponieważ jak sami przyznaja w domach przy posiłkach dzieci nie posługują się 
całym kompletem sztućców. Rodzice natomiast zauważyli u swoich dzieci postęp w zakresie 
samodzielnego spożywania posiłków oraz posługiwania się łyżką i widelcem. 
Na pytanie: Jak często i w jakiej formie jesteście Państwo informowa i  o postępach w rozwoju 
swojego dziecka? 

Udzielając odpowiedzi na to pytanie rodzice uznali, że są informowani na bieżąco w czasie 
indywidulanych spotkań z wychowawcą a także w czasie zebrań. Jeden z rodziców stwierdził: 
"Myślę, że gdyby działo się coś złego to napewno byłbym poinformowany". 
 
 

 



Analiza wywiadu zbiorowego z wychowankami 
 

W wywiadzie  udział wzięły chętnie dzieci z dwóch grup. Wywiad został przeprowadzony 
w czasie zabawy. Toważysząca temu  atmosfera była przyjazna i wesoła dlatego można uznać, że 
odpowiedzi udzielane przez dzieci są rzeczywistym obrazem sytuacji. 

Na zadane przez nauczyciela pytanie "Czy w przedszkolu jest wystarczająca ilość zabwek?", 
wszyscy wychowankowie odpowiedzieli, że tak. Sytuacja się zmieniła gdy dzieci zostały zapytane 
oto: "Jakie  zabawki powinny znaleźć się w sali?”, "Czym najchętniej pobawilibyście się?” 
Chłopcy z entuzjazmem odpowiedzieli, że powinny być to samochody, zwłaszcza straży pożarnej 
i policji. Dziewczynki skolei chętnie pobawiłyby się wózkami, wanienkami, akcesoriami potrzebnymi 
do zabawy "w dom". Kolejne pytanie zadane dzieciom brzmiało: "Co lubicie robić w przedszkolu?" 
W odpowiedzi na to pytanie oprócz zabawy dzieci wymieniały naukę, czytanie bajek i spożywanie 
śniadania. Dzieci zapytane dlaczego wymieniły śniadanie odpowiedziały, że jest fajnie, bo same 
mogą robić sobie kanapki i dokonywać  wyboru co będą jadły. Dodały również, że chciały by 
częściej na śniadanie jeść parówkę z ketchupem.   

W czasie wywiadu dzieci zostały poproszone o wyrażenie opnini na tem kącików 
tematycznych. Na pytanie "Po co w sali umieszczamy kąciki np: z zegarami, kalendarzami, 
karmnikami?" dzieci odpowiedzaiły, że to przedmioty potrzebne im do zajęć i nauki. Dzieci 
zapytane czy kąciki im się podobają odpowiedziały, że "są fajne i chętnie bawią się przedmiotami    
w nich umieszczonymi. 
 

Sformułowanie odpowiedzi 
 na pytania kluczowe 

 
1.  Czy przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają do wykorzystania zabawki i pomoce 
dydaktyczne pomagajace im podejmować samodzielne działania, odkrywanie zjawisk, 
zachodzacych procesów, utrwalenia wiedzy i umiejętności? 
 Nauczyciele realizując cele i założenia podstawy programowej  wykorzystują dostępne 
zabawki i pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu oddziałów.  Proponują dalsze wzbogacanie 
w nowe pomoce, ponieważ te z których obecnie korzystają dzieci, są im dobrze znane i nie są tak 
atrakcyjne jak były na początku. Dodatkowo przy tak dużej liczbie rąk zabawki szybko ulegają 
zniszczeniu. Zdaniem rodziców oddziały przedszkolne są wystarczająco wyposażone w zabawki 
i pomoce. Same dzieci też są zadowolone z ilości i różnorodności zabawek, sugerują jedynie zakup 
kilku wybranych zabawek, co wyraziły podczas przeprowadzonego wywiadu. 
 
2.  Czy sale przedszkolne są odpowiednio wyposażone w miejsca przeznaczone na odpoczynek? 
 Rozpatrując to zagadnienie natknąć się można na kilka różnych opinii. Nauczyciele uczący 
w oddziałach uważają, że sale są odpowiednio wyposażone. Z kolei inne zdanie prezentują 
wychowawcy, którzy przyznają, że o ile dzieci młodsze mają możliwość korzystania ze sprzętu, to 
grupa starsza tej możliwości nie ma. Samym dzieciom starszym nie przeszkadza brak leżaków, 
skarżą się na brak możliwości przytulenia się do misia. W grupie dzieci młodszych niewystarczająca 
ilość leżaków, kocy i poduszek doprowadza do sytuacji konfliktowych, bowiem trudno jest je 
sprawiedliwie podzielić. Rodzicom mała ilość omawianego sprzętu nie przeszkadza, uważają, że jest 
dywan na którym można poleżeć, a dodatkowo nauczyciel sprawiedliwie rozdzieli posiadany sprzęt.   
 



3.   Czy przedszkole jest miejscem, w którym dziecko otrzymuje pomoc w rozumieniu dynamicznie 
zmienajacego się świata? 
 Przedszkole powinno być miejscem, w którym wykorzystywana jest technologia 
informatyczna, ale również dzieci powinny mieć możliwość poznawania i zrozumienia otaczającego 
świata. Nauczyciele starają się jak najlepiej przybliżyć dzieciom świat, dlatego organizowane są 
zajęcia, zabawy, spacery i wycieczki w czasie których dzieci mają możliwość zrozumieć otaczający je 
świat i zachodzące zjawiska. Rodzice są zadowoleni ze sposobu w jaki przedszkole poprzez swoją 
pracę przybliża dzieciom najbliższe środowisko jak również tłumaczy świat i wszechświat. Sami 
nauczyciele czerpią zawodową satysfakcję widząc jak wychowankowie cieszą się ze zdobywanej 
wiedzy i gdy  potrafią się do niej odwołać w różnych sytuacjach.  
 
4.   Czy organizacja zabawy, nauki i wypoczynku daje dziwciom poczucie bezpieczństwa i spokju, 
a także zapewnia zdrowy rozwój? 
 Mając na uwadze poczucie bezpieczeństwa w przedszkolu organizacja dnia toczy się według 
stałego rytmu. Dzieci wiedzą co będą robiły w następnej kolejności, znają rozkład dnia. Ta 
znajomość zapewnia im bezpieczeństwo, dzieci nie znając się na zegrku wiedzą kiedy jest pora na 
posiłki, na naukę, zabawę i kiedy zostaną odebrane przez rodziców. Takie zachowania nauczyciele 
obsrewują u wychowanków, gdy tylko mija czas początkowej adaptacji. Podobne zdanie w tym 
temacie maja rodzice, którzy zgodnie twierdzą, że znajomość rytmu dnia daje dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, podobnie  postepują w domach z dziećmi wiedząc, że następujace po sobie 
czynności stają się rutyną, zapewniającą zdrowy rozwój.   
 
5.   Czy aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków? 
 W tej kwesti rodzicom było trudno wyrazić opinę, ponieważ nie są oni w stanie 
zaobserwować aktywności swoich dzieci podczas zabaw dowolnych w przedszkolu. Nauczyciele 
staraja się tak zagospodarować kąciki, by pozwoliły dzieciom na podejmowanie różnorodnych form 
działania. Sami wychowawcy czują niedosyt w zakresie organizacji kącików stałych i czasowych. 
Trudności te wynikają z utrudnionego dostępu do eksponatów, w tym braku środków finansowych, 
które można przeznaczyć wyłącznie na ten cel. Problemem jest także możliwość przechowywania  
okazów  z kącików, zwłaszcza czasowych związanych z omawianą tematyką. 
 
6.  Czy przedszkole umożliwia  celebrowanie posiłków, a także umożliwia wybieranie potraw przez 
dzieci i ich komponowanie? 
 Od roku szkolnego 2017/2018 dzieci z oddziałów przedszkolnych samodzielnie komponują 
sobie śniadania. Wcześniej to rodzice przygotowywali dzieciom drugie śniadanie. Obecna forma 
posiłków wszystkim bardziej odpowiada. Dzieci cieszą się, że samodzielnie moga wybierać to na co 
mają ochotę. Niejednokrotnie na kanapkach powstają kolorowe, smaczne i przedewszystkim 
zdrowe stworki. Z obserwacji wychowawców wynika, że dzieci znacznie chetniej siegają po 
produkty, które nie zawsze należą do ulubionych. Dzieci przekonywują się do zdrowych dodatków 
takich jak: miód, nabiał, warzywa i razowe pieczywo. Równiez rodzice w sposób pozytywny 
wyrażają opinie na temat śniadań.   
 
7.   Czy nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dzieci? 
 Wszyscy rodzice jednomyślnie odpowiedzieli, że czują pełną satyswakcje z kontaktów 
z nauczycielami, w czasie których zostają poinformowani o postepach dzieci. Ważnym sposobem 
kontaktu rodzic - nauczyciel  uznali również zebrania ogólne i zajęcia otwarte. 
 
 
 



Wnioski końcowe: 
 
 Przedszkole w dużym stopniu realizuje podstawę programową zgodnie z warunkami 
i sposobami realizacji. Ogólnie można przyjąć, że rodzice są zadowoleni z pracy oddziałów 
przedszkolnych, ze sposobów i warunków realizacji podstawy programowej.  Zadowala ich fakt, że 
dzieci maja możliwość samodzielnego przygotowywania śniadań, nauki posługiwania sie sztućcami 
i kulturalnego zachowania się przy stole. Nauczyciele zapoznali się z nową podstawą programową, 
starają się realizować ją z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji dlatego 
w procesie dydaktycznym wykorzystują  zakupione lub samodzielnie wykonane pomoce. Starają się 
ukazywać wychowankom zmiany zachodzące w otaczającym świecie, tłumaczyć procesy w nim 
zachodzące poprzez możliwość manipulacji na konkretach z kącików stałych i czasowych. Dużą 
uwagę przywiązuje się do samodzielności dzieci, dlatego wychowankowie sami w miarę możliwości  
podejmują czynności samoobsługowe, nauczyciel jest osoba wspierającą nie wyręczającą.  
 
 

Rekomendacje: 
 
 - na bieżąco doposażyć oddziały przedszkolne w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do 
odpoczynku,  
 - zapewnić nieograniczony dostęp do stałych i czasowych kącików tematycznych,  
 - doposażać kąciki w liczne i ciekawe eksponaty,  
 -  organizować liczne wycieczki i spacery. 


