
Miejskie Przedszkole nr 15 

W Oświęcimiu 

,,Kształtowane są 
postawy i respektowane 

normy społeczne.” 

Dane zbierane były od września 
2015  do maja 2016r 

http://mp15oswiecim.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-z-ewaluacji-wewn%C4%99trznej-nr-3.pdf
http://mp15oswiecim.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-z-ewaluacji-wewn%C4%99trznej-nr-3.pdf




Pytania kluczowe: 
 
-- Jakie działania w celu eliminowania zagrożeń oraz 
wzmacniania właściwych zachowań są podejmowane  
w przedszkolu?, 
-Czy działania są spójne z koncepcją przedszkola i programem 
wychowania przedszkolnego? 
- W jaki sposób włącza się rodziców do podejmowanych w 
przedszkolu działań? 
-Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiegać 
wykluczeniu dzieci?  
- Jak nauczyciele wykorzystują wnioski z monitorowania? 



Źródła informacji: 
 
-nauczyciele  
-rodzice 
-dyrektor 



Terminy przeprowadzenia badań 
 
 - przeprowadzenie badań: styczeń -maj 

2016 r. 
- analiza wyników: maj2016 r. 
- przygotowanie raportu i wniosków do 
końca maja 2016 r. 
- przekazanie informacji radzie 
pedagogicznej o wynikach wnioskach z 
przeprowadzonej ewaluacji 
– do końca sierpnia 2016 r 



 
 
 
 
Opracowanie zbiorcze wyników ankiet 
przeprowadzonych wśród rodziców. 
 
W jaki sposób przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci. 
 

- monitoring – 100% 
- kodeksy grupowe – 100% 
- sprawny  sprzęt – 80% 
- zajęcia programowe – 100% 
zajęcia dodatkowe – 100% 
- 
- 

 

 



Opis metod i narzędzi badawczych 
stosowanych przy ewaluacji: 
 
rodzice i nauczyciele- ankiety 
dyrektor – wywiad 
analiza dokumentacji 



Czy baza i wyposażenie 
przedszkola sprzyjają 
bezpieczeństwu dzieci: 
 
- bezpieczne wyposażenie sal -100% 
-bezpieczne wyposażenie placu zabaw – 
100% 
- dzieci znają piktogramy i rozumieją ich 
znaczenie -90% 



Jakie działania podejmuje przedszkole w 
celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania 
właściwych zachowań? 
- nauczyciele promują właściwe zachowania dzieci, 
- zajęcia programowe sprzyjają utrwalaniu u dzieci 
postaw służących bezpieczeństwu 
- zajęcia dodatkowe rozwijają zainteresowania dzieci 
bezpieczeństwem własnym i innych 
-przedszkole  rozwija zainteresowania literaturą 
dziecięcą promującą właściwe postawy 



W jaki sposób włącza się rodziców do 
podejmowanych w przedszkolu działań 
wychowawczych? 
- poprzez udział w grupie teatralnej ,, Bajki ze starej 
szafy” 
- organizację pikników promujących zdrowie i 
bezpieczeństwo 
- udział w konkursach organizowanych dla dzieci jako 
eksperci bezpiecznego zachowania 



Analiza programów wychowania 
przedszkolnego 
- dzieci wiedzą jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i 
gdzie można otrzymać pomoc: potrafią o nią poprosić, 
- Dzieci orientują się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach 
- Dzieci znają zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz 
zwierząt i unikają ich 
-Dzieci wiedzą że nie wolno samodzielnie zażywać leków i 
środków chemicznych 
- Dzieci próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie 
czas wolny w przedszkolu i w domu , wiedzą gdzie mogą się 
bezpiecznie bawić 



Analiza koncepcji pracy 
przedszkola 
 
- koncepcja pracy przedszkola określa zadania 
przedszkola w zakresie kształtowania postaw 
 i respektowania norm społecznych 
- programy realizowane w przedszkolu są zgodne  
z koncepcją pracy  



Wnioski: 
- przedszkole podejmuje systematyczne działania służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci poprzez dbałość o 
sprzęt do zajęć i zabaw dzieci jak i wyposażenie sal 
- wszystkie działania nauczycieli , rodziców, obsługi są 
zgodne z koncepcją pracy przedszkola i programami 
realizowanymi w przedszkolu 
- rodzice czynnie uczestniczą we wszystkich działaniach 
na rzecz wdrażania zasad bezpieczeństwa wśród dzieci 
poprzez – promowanie bezpiecznych zachowań w czasie 
przedstawień teatralnych, kursu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zajęć dodatkowych,  



- Przedszkole zapobiega wykluczeniu dzieci poprzez promowanie 
wśród dzieci bezpiecznych zachowań , uczy szacunku do siebie i 
innych, dba o dobre relacje międzypokoleniowe, organizując 
spotkania okolicznościowe, do przedszkola uczęszczają dzieci 
różnych narodowości  i odmienność poszerza ich wiadomości i 
sprzyja poznawaniu i akceptacji różnych kultur, 
- nauczyciele wykorzystują wnioski z monitorowania do 
podnoszenia jakości pracy do rozwoju dzieci i doskonalenia 
pracy własnej 
 
 
 



Dziękujemy za uwagę  
Zespół ds. Ewaluacji 


