
I. Ewaluacja działań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych przedszkola.

Termin I-VI 2020r
Zakres badania

1) Ocena stopnia nabycia umiejętności i wiadomości przez dzieci  w wyniku realizacji zadań podstawy programowej.
2) Ustalenie , w jaki sposób monitorowane są osiągnięcia dzieci i przyrost ich kompetencji , i jak wykorzystywane są wnioski z tych analiz.
3) Ustalenie sposobów wspomagania przez nauczycieli dzieci zdolnych,
4) Ustalenie  jakie metody pracy stosują nauczyciele we wspomaganiu rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Przedmiot ewaluacji  Metoda badania/Narzędzie badawcze Termin
Odpowie-

dzialny

Osoba 
współdziała-
jąca

Uwagi

1.  Dzieci  nabywają  wiadomości  i
umiejętności  określone  w  podstawie
programowej.

1. badanie dokumentacji
- wyniki osiągnięć dzieci, w szczególności wyniki 
diagnozy przedszkolnej (teczka osiągnięć rozwoju 
dziecka, arkusz obserwacji, arkusz diagnozy 
przedszkolnej),
- udział dzieci w konkursach , pokazach, 
uroczystościach,
- plany pracy nauczycieli (arkusz kontroli)
- zapisy w dziennikach

2. obserwacja zajęć wychowawczych i 
dydaktycznych (arkusz obserwacji zajęć 
nauczyciela)

3. rozmowy z rodzicami i nauczycielami 
(scenariusz rozmowy, notatka)

5. przeglądy sal-  Kąciki zainteresowań sprzyjają 
wielokierunkowej aktywność dziecka)

6. obserwacje organizowanych i spontanicznych 
sytuacji edukacyjnych w przedszkolu, rozmowy 
z dziećmi (notatka)

listopad 2019
maj 2020

październik, maj 
2020

wg planu obserwacji

wrzesień- maj 2020

październik-maj 
2019/2020

wrzesień-czerwiec 
2019/2020

dyrektor
wicedyrektor

- nauczyciele 
oddziałów 5- i 
6-ciolatków
- nauczyciele gr V 

- wszyscy 
nauczyciele

Dyrektor , 
wicedyrektor
Wszyscy 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele

1 1



7. wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji 
wewnętrznej – półroczne i roczne sprawozdania 
nauczycieli

czerwiec 2020
Wszyscy 
nauczyciele

Termin X-IV 2020r
Zakres badania

1) Ocena stopnia zaangażowania rodziców w działania przedszkola
2) Ustalenie , w jaki sposób propozycje rodziców wpływają na wzbogacenie oferty dla dzieci
3) Analiza przydatności oferty przedszkola dla rodziców i dzieci

Przedmiot ewaluacji  Metoda badania/Narzędzie badawcze Termin
Odpowie-

dzialny

Osoba 
współdziała-
jąca

Uwagi

1. Rodzice są partnerami przedszkola. 1analiza tworzenia przedstawicielstwa rodziców
( Komitet Rodzicielski)- zgodność z przepisami 
prawa 

2. badanie dokumentacji
- analiza statutu przedszkola,
-analiza Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego

3. rozmowy z rodzicami n/t oczekiwań w stosunku 
do przedszkola ( rozmowy , ankieta)

4. Analiza oferty placówki dla rodziców

5. obserwacje organizowanych i spontanicznych 
sytuacji w zakresie współpracy z rodzicami w 
przedszkolu, 

6. analiza przebiegu współdziałania przedszkola z 

Wrzesień 2019

Październik 2019

październik, 2019

wrzesień –maj 2020

wrzesień- maj 2020

styczeń, czerwiec 

dyrektor
wicedyrektor

Nauczyciele 
poszczególnych 
grup

Zespół ds. 
regulaminów i 
procedur

Zespół  d/s
ewaluacji

Zespół ds. 
ewaluacji

Wszyscy 
nauczyciele

2 2



rodzicami w poszczególnych grupach
7. wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji 
wewnętrznej – 

2019/2020

czerwiec 2020
Wszyscy 
nauczyciele

Zespól ds. 
ewaluacji

3 3


