
 Ewaluacja wewnętrzna – raport  

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: 

1. Dzieci są aktywne: 

 dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą, 

 nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych 

aktywności, 

 dzieci są wdrażane do samodzielności. 

  

Cele ewaluacji: 

     1. Pozyskanie informacji  potrzebnych do pracy nad zwiększeniem  aktywności dzieci  podczas 

zajęć oraz rozwijanie aktywności własnej  dzieci. 

     2. Pozyskanie informacji o efektach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej sprzyjającej  

podejmowaniu przez dzieci  aktywności. 

     3. Pozyskanie informacji o stwarzaniu warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci 

różnorodnych aktywności na rzecz własnego  rozwoju. 

  

Pytania kluczowe: 

1. Czy dzieci są angażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i czy chętnie w nich 

uczestniczą? 

2. Jakie sytuacje stwarzane przez nauczycieli, zachęcają do podejmowania różnorodnych 

aktywności? 

3. Czy dzieci są wdrażane do samodzielności? 

4. Czy dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju? 

5. W jakich działaniach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą dzieci? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



I. Odpowiedź na pytania kluczowe:  

 

1. Czy dzieci są angażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i czy chętnie w nich 

uczestniczą? 

 

Z analizy narzędzi ewaluacyjnych wynika, iż dzieci są aktywne i chętnie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych w przedszkolu.  

Ankieta przygotowana dla rodziców wskazała na zadowolenie dzieci z pobytu w przedszkolu. Dzieci 

chętnie opowiadają o zajęciach, które odbyły się w przedszkolu. Po powrocie do domu dzieci 

odwzorowują zabawy z przedszkola. Z ankiety dowiadujemy się również, że dzieci są aktywne 

podczas pobytu w domu. Podejmują różnorodne aktywności własne i z rodzicami. Dodatkowo 

stwierdzić możną, że są one wprowadzane do samodzielności i pomocy w obowiązkach domowych.  

Nauczyciele odpowiadając na pytania w ankiecie wskazali na dużą aktywność własną dzieci. Mają one 

tworzone warunki do samodzielności i rozwoju własnych zainteresowań. W każdej sali są kąciki 

tematyczne, z których dzieci mogą korzystać swobodnie, według własnego pomysłu w czasie 

przeznaczonym do swobodnej zabawy. Nauczyciele zachęcają dzieci do korzystania z różnych pomocy 

i zabawek poprzez prezentowanie ich i dokładanie nowych ciekawych dla dzieci przedmiotów.  

W procesie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli stwierdzono, iż nauczyciele stale 

angażują dzieci w przebiegu zajęć. Dzieci mają wyznaczone podczas zajęć zadania, które odpowiedni 

do wieku wykonują samodzielnie. Nauczyciel prosi dzieci również o pomoc w organizacji zajęć – 

rozdanie przyborów do zajęć, pomoc przy prezentacji tematu. Daje to dzieciom dużo radości i 

sprawia, że czują się ważne i docenione. W młodszych grupach dzieci mają mniej zadań. Dzieci, które 

nie biorą aktywnego udziału w zajęciach są zachęcane słownie do podjęcia działań.  

Podczas obserwacji grupy podczas różnych części dnia stwardzono dużą aktywność i zaangażowanie 

dzieci w życie przedszkola. Podopieczni wdrażani są do dużej samodzielności i radzenia sobie z 

napotykanymi sytuacjami. Praktyką jest samodzielne rozwiązywanie konfliktów czy swoich potrzeb. 

Dzieci pod nadzorem nauczyciela same dbają o swoje potrzeby ( np. gdy potrzebują czegoś z innej 

grupy czy sekretariatu). Nauczyciele nie wyręczają dzieci, w zamian za to starają się naprowadzić je 

do samodzielnego poradzenia sobie w każdej sytuacji. Widać, iż jest to stała praktyka – dzieci w 

naturalny sposób pytają czy mogą pójść do innej grupy. Gdy tylko widzą, że nauczyciel szykuje coś do 

zajęć lub porządkuje w grupie chętnie dołączają do pracy, pomagając w miarę ich możliwości.  

Nauczyciele włączają dzieci również w takie czynności jak: tworzenie wystawy na tablicy przed salą, 

przygotowanie sali przed przedstawieniami, porządki codzienne w sali, dbanie o kwiaty w sali.  

 

2. Jakie sytuacje stwarzane przez nauczycieli, zachęcają do podejmowania różnorodnych 

aktywności? 

Nauczyciele w ramowym rozkładzie dnia zapewniają czas wolny do dowolnej aktywności dzieci. Jest 

to czas w którym dzieci samodzielnie wybierają co chcą robić. Mogą wtedy bawić się na dywanie, 

przy stoliku, grać w gry, konstruować, wykonywać prace plastyczne i wiele innych czynności. Rolą 

nauczyciela jest pokazanie wszystkich możliwości jakie są dostępne dzieciom w przedszkolu. Zdarza 

się również tak, że nauczyciel określa miejsce zabawy – np. bawimy się tylko przy stoliku. Jest to 

swoiste zachęcenie i zainspirowanie dziecka do poszukiwania działań własnych w danym obszarze. 



Zazwyczaj dzieci z łatwością adaptują się do zaistniałej sytuacji. Pozwala to mniej zdecydowanym 

dzieciom wybrać swoją aktywność w danym czasie. Dodatkowym atutem takiej sytuacji jest 

nakierowanie dzieci na rzadko wybierane czynności ( np. układanie puzzli), które mają ważną rolę w 

całościowym rozwoju dziecka.  

 

3. Czy dzieci są wdrażane do samodzielności? 

Tak. Widać to szczególnie przy czynnościach samoobsługowych. Nauczycielki w ankiecie wskazały na 

odpowiednią do wieku dziecka pomoc którą mu oferują. Zamiast wyręczania dzieci przeprowadzana 

jest praktyczna nauka czynności samoobsługowych, zarówno podczas posiłku, toalety jak i ubierania 

się dzieci.  

Drugim wskazanym przez nauczycielki wspomaganiem samodzielności dzieci jest nauka radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Ingerencja nauczyciela w relacje między dziećmi 

następuje dopiero w sytuacjach patowych lub agresji jednej ze stron. Dzieci mają liczne pogadanki z 

nauczycielem i psychologiem dziecięcym na temat radzenia sobie w takich sytuacjach.  

Samodzielność dzieci możemy dostrzec również podczas analizy prac dzieci na wystawach przed 

salami. Prezentowane prace mają wspólny temat, nawiązujący do aktualnego tematu omawianego w 

grupie. Jednak wykonanie jest bardzo różne. Widać tu bardzo duże zróżnicowanie. Prace wykonane 

są jedną techniką lecz ostateczny obraz jest wynikiem pomysłów indywidualnych. Również poziom 

jakościowy wykonania prac uzależniony jest od sprawności grafomotorycznych i uzdolnień dzieci. 

Samodzielną pracę dzieci widać zwłaszcza w pracach dzieci z młodszych grup.  

Podczas zajęć dzieci samodzielnie odpowiadają na pytania i wykonują prace związane z tematem 

zajęć. 

 

4. Czy dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju? 

Jak wynika z wcześniejszych odpowiedzi dotyczących stwarzanych warunków do aktywności dzieci w 

przedszkolu, dzieci podejmują działania na rzecz własnego rozwoju. Jest to oczywiście w dużej mierze 

zależne od grupy wiekowej. Najwięcej takich aktywności widać w grupach starszych. Dzieci podczas 

czasu wolnego, zarówno w sali jak i na podwórzu przedszkolnym kreują własną rzeczywistość. 

Nauczyciele pozwalają dzieciom na różnorodne działania własne, dbając jednocześnie o ich 

bezpieczeństwo.  

Realizacja tych działań wspierana jest przez nauczyciela i pracowników przedszkola. Dzieciom 

udostępniane są w miarę możliwości materiały do ich realizacji.  

Zaobserwowano również dzieci, które przejawiają mniejszą inicjatywę w podejmowaniu działań na 

rzecz własnego rozwoju, kosztem podporządkowania się pomysłom kolegów. W takich sytuacjach 

nauczyciel zachęca dzieci do bardziej samodzielnego działania. Jedną z metod, która zostaje tu 

zastosowana jest łączenie w grupy podczas prac zespołowych dzieci które w czasie zabaw 

swobodnych zazwyczaj się sobą nie współdziałają. Pozwala to wyjść takiemu dziecku poza schemat 

codziennych zabaw i zainicjować własne pomysły.  

 

 

 



5. W jakich działaniach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą dzieci? 

Działania dzieci  w środowisku lokalnym to wyjścia do pobliskiej biblioteki, księgarni, warzywniaka i 

sklepu spożywczego.  

Rodzice w ankiecie skierowanej do nich wskazali na wspólne zaangażowanie z dziećmi w takie 

inicjatywy jak projekty osiedlowe ( mikrogranty, WBO), zajęcia integracyjne, manifestacje, 

współpracę z TOZ. Są to jednak pojedyncze głosy.  

 

 

II. Wnioski  

1. Dzieci są w różnym stopniu aktywne podczas zajęć. Podczas działań dowolnych samodzielnie 

decydują o swoich aktywnościach – w miarę dostępnych dla nich środków.  

2. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna pozwala na podejmowanie samodzielnej 

aktywności dzieci. Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola zachęcają i inspirują dzieci 

do podejmowania różnorodnych aktywności. Jednocześnie dbają o ich bezpieczeństwo 

podczas pobytu w placówce. Dzieci dostają jednocześnie odpowiednią dawkę swobody 

pozwalającą na wewnętrzny rozwój dziecka. 

3. Dzieci maja  stworzone odpowiednie warunki do samodzielnych działań. W salach znajdują 

się różnorodne kąciki tematyczne. Są to kąciki stałe, niestety kąciki dodatkowe ( czasowe, 

tematyczne) są wprowadzane sporadycznie. Przedszkole jest bogato wyposażone w zabawki i 

pomoce dydaktyczne. Kąciki plastyczne są dobrze wyposażone, lecz w niektórych grupach nie 

jest przestrzegana systematyczność uzupełniania materiałów plastycznych i dbania o ich 

jakość.  

 

III. Zalecenia  

1. Należy  poszukiwać dodatkowych źródeł aktywności dla dzieci podczas zajęć.  

Prosić o pomoc nawet w drobnych czynnościach takich jak podawanie pomocy 

dydaktycznych, prezentowanie obrazków, wybieranie grup do zadań grupowych itd. Tak by 

dzieci miały jak najwięcej czynności zadaniowych podczas zajęć. Dotyczyć to powinno 

zwłaszcza dzieci wycofanych, niechętnie biorących udział w zajęciach, jednocześnie 

pamiętając o sprawiedliwej dystrybucji zadań.  

2. Należy stale urozmaicać kąciki tematyczne znajdujące się w salach.  

Warto oprócz standardowych kącików zainteresowań ( zabawek, książki, plastycznego) 

organizować kąciki tematyczne/czasowe, które będą stanowiły dodatkową atrakcję i 

inspirację dla dzieci. Zaleceniem jest organizowanie specjalnego kącika tematycznego ze 

zmianą raz w miesiącu. Kąciki mogą wynikać z kalendarzowego rytmu roku szkolnego lub być 

całkowicie niezależne.  

Dodatkowo należy zwracać szczególną uwagę na wyposażenie kącików plastycznych. 

Działania w nich podejmowane są bardzo ważnym obszarem w rozwoju dzieci. Warto zadbać 

by kącik plastyczny był stale atrakcyjny dla dzieci a jakość materiałów znajdujących się w nim 

była sprzyjająca pracą manualnym dzieci.  


