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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację wewnętrzną w oparciu o Plan Nadzoru 

Pedagogicznego Dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach, harmonogram jej 

organizacji oraz projekt ewaluacji. 

 

I. PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było wymaganie:  

 Respektowane są normy społeczne. 

1. Celem ewaluacji wewnętrznej było: 

 Pozyskanie informacji na temat działań przedszkola sprzyjających rozwijaniu  
i wzmacnianiu pożądanych zachowań społecznych u wychowanków. 

 Sprawdzanie skuteczności funkcjonującego w przedszkolu systemu wychowawczego. 

 Zbadanie czy określone są wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zachowań   
i postaw dzieci. 

 Zbadanie czy zadania wychowawcze przedszkola są akceptowane przez rodziców. 

 Zbadanie czy dzieci znają i przestrzegają norm społecznych obowiązujących w grupie. 
 

2. Pytania kluczowe, na które uzyskaliśmy odpowiedź w wyniku przeprowadzonej ewaluacji  
to: 

 Czy w przedszkolu monitoruje się zachowania dzieci? 

 Czy dzieci w przedszkolu wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 

 Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń  
i wzmacnianie właściwych zachowań? 

 W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci  
w przedszkolu? 

 Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu? 
 

3. Kryteria ewaluacji wewnętrznej: 
 

 Zgodność dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu z aktami 
prawnymi; 

 Dostępność; 

 Skuteczność; 

 Zrozumienie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu; 
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI 

1. Wskazanie  źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 

 Opinie rodziców; 

 Opinie nauczycieli; 

 Opinia dyrektora; 

 Opinie dzieci; 

 

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 

 

Podczas przeprowadzania ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: 

 

 Badanie ankietowe nauczycieli; 

 Badanie ankietowe rodziców; 

 Wywiad z Dyrektorem; 

 Wywiad grupowy z dziećmi; 

 Analiza dokumentów - Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, Program 

Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Dzienniki Zajęć, Plany Miesięczne;  

 

Dla potrzeb przeprowadzenia badań za pomocą wyżej wymienionych metod i technik, 

opracowano następujące narzędzia badawcze: 

 

 Kwestionariusz ankiety dla rodziców; 

 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli; 

 Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem; 

 Kwestionariusz wywiadu grupowego dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich 

 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

1. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola  

w Nowych Proboszczewicach.  

 Analiza przeprowadzonych ankiet pisemnych dla Rodziców pozwoliła nam uzyskać 

informacje o tym, czy w opinii Rodziców, w Przedszkolu przestrzega się obowiązujących 

norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa, gwarantujących ich dzieciom bezpieczny 

pobyt w placówce. Przygotowano i rozdano Rodzicom 143 ankiety, z czego wróciło tylko  

68 ankiet, co stanowiło 47,55% wszystkich ankiet.  

 Z analizy otrzymanych ankiet wynika, że zdecydowana większość Rodziców (94,12%), 

potwierdza fakt, że zachowanie jego dziecka jest w przedszkolu diagnozowane. Dwoje 
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Rodziców (2,94%) stwierdziło, że zachowania jego dziecka nie diagnozuje się. Tyleż samo 

Rodziców przyznało, że nie wie czy zachowanie jego dziecka jest diagnozowane. 

 

 

 
  

 

 

 W odpowiedzi na pytanie czy w Przedszkolu podejmowane są działania 

wychowawcze mające na celu wzmacnianie pożądanych zachowań dzieci 73,53% badanych 

Rodziców odpowiedziało twierdząco. Zdaniem tych Rodziców, nauczyciele motywują dzieci 

do właściwych zachowań, poprzez przestrzeganie obowiązujących w grupach Kodeksów 

Przedszkolaka, Kontraktów Grupowych, chwalenie na forum grupy, poprzez stosowanie 

motywatorów w postaci kolorowych buziek, kropek czy też stempelków w Kartach 

Zachowania Przedszkolaka. Ponadto, rodzice potwierdzili, że Nauczyciele rozmawiają  

z dziećmi na temat ich ewentualnego złego zachowania, wyciągają  konsekwencje z tych 

zachowań w postaci chwilowego odłączenia od grupy lub poprzez krótkie wyłączenie dziecka 

z zabawy. Jedna Mama stwierdziła, że działania wychowawcze są podejmowane  

w przedszkolu, aczkolwiek chciałaby, aby dzieci w przedszkolu były uczulane na tolerancję dla 

innych, ponieważ nie raz była świadkiem, jak dzieci mówiły na siebie "ty grubasie". Piętnastu 

Rodziców (22,03%) nie wie czy takie działania są podejmowane, a dwoje Rodziców (2,94%) 

odpowiedziało, że w przedszkolu nie podejmuje się działań, które wzmacniają pożądane 

zachowania u dzieci. 
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 Na pytanie czy dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy 

przestrzegać w Przedszkolu, zdecydowana większość Rodziców (87,90%) odpowiedziała,  

że tak. Sześciu Rodziców (8,82%) przyznało, że nie wie czy jego dziecko jest informowane  

o tym, jak powinno się zachowywać, a jeden Rodzic uważa, że jego dziecko nie jest jasno 

informowane o tym, jakiego zachowania się od niego oczekuje. 

 

 
  

 W odpowiedziach Rodziców na pytanie czy wychowawca informuje ich  

o niewłaściwym zachowaniu ich dziecka w Przedszkolu, 97,06% badanych Rodziców 

potwierdziło fakt informowania ich przez wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu ich 

dziecka. Tylko dwoje Rodziców odpowiedziało, że nie było takiej sytuacji. 
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Czy Pani /Pana zdaniem w przedszkolu podejmowane są działania 
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 W kolejnym pytaniu skierowanym do Rodziców pytaliśmy, czy Nauczyciel właściwie 

reaguje na niepożądane zachowania dzieci w Przedszkolu. Na to pytanie większość Rodziców 

(88,08%) odpowiedziała, że reakcje wychowawcy są właściwe. Pięciu Rodziców (7,35%) 

przyznało, że wychowawca reaguje niewłaściwie, ponieważ zdarzyły się incydenty świadczące 

o nieprawidłowym zachowaniu wychowawców wobec dzieci, podczas zwracania uwagi 

dzieciom źle są dobierane słowa. Ponadto, Rodzice przyznali, że pojawia się krzyk i brak 

indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Jeden Rodzic zwrócił również uwagę na to, że 

nie informuje się Rodziców niegrzecznych przedszkolaków o złym zachowaniu ich dzieci. 

Ośmiu Rodziców (11,76%) nie wie czy wychowawca właściwe reaguje na złe zachowanie ich 

dziecka, a jeden Rodzic nie udzielił w ogóle odpowiedzi na to pytanie.  

 

 

 
 

 

 Kiedy zapytaliśmy Rodziców, czy ich zdaniem dziecko w czasie pobytu w przedszkolu 

jest chwalone i nagradzane, zdecydowana większość Rodziców (89,70%) odpowiedziała,  

że tak. Czworo Rodziców (5,88%) stwierdziło, że jego dziecko nie jest w przedszkolu 

chwalone i nagradzane, a troje Rodziców (4,41%) stwierdziło, że nie wie o tym fakcie.  
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 Z odpowiedzi na pytanie czy dziecko w czasie pobytu w przedszkolu jest upominane 

za niewłaściwe zachowanie dowiedzieliśmy się, że 95,59% Rodziców potwierdza fakt, że jego 

dziecku jest zwracana uwaga, gdy zachowuje się w przedszkolu niewłaściwe. Troje Rodziców 

tj. 4,41% ankietowanych stwierdziło, że jego dziecko nie jest upominane za niewłaściwe 

zachowanie.  

 

 
  

 

 Zdaniem 97,06% badanych Rodziców, dziecko w czasie pobytu w przedszkolu nabywa 

umiejętności, które pozwalają mu wzmocnić właściwe zachowanie. Dwoje Rodziców (2,94%) 

jest innego zdania. Jeden z nich twierdzi, że obserwowanie i doświadczanie złego zachowania 

wśród przedszkolnych kolegów, powoduje przenoszenie tych zachowań na grunt domowy. 
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Drugi Rodzic z kolei uważa, że krzyczenie na dziecko i niewłaściwe informowanie go o tym, co 

zrobiło źle, nie wzmocni w nim właściwego zachowania.  

 

 
  

 

 Na pytanie czy dzieci w przedszkolu są uczone norm zachowań i zasad postępowania, 

prawie wszyscy ankietowani (98,53%), poza jednym Rodzicem (1,47%) przyznali, że ich dzieci 

uczą się w Przedszkolu nowych zachowań i zasad postępowania. 

 Kiedy zapytaliśmy Rodziców o to, czy baza przedszkola zapewnia dziecku bezpieczny 

pobyt w przedszkolu 97,06% badanych Rodziców odpowiedziało zdecydowane tak, 

natomiast dwie osoby były odmiennego zdania, z czego tylko jeden z rodziców uzasadnił 

swoje zdanie, twierdząc, że baza przedszkola nie zapewnia dziecku bezpiecznego pobytu, 

ponieważ każde dziecko może samodzielnie, bez wiedzy opiekunów opuścić przedszkole. 
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 Zadając Rodzicom pytanie co ich zdaniem świadczy o bezpieczeństwie dziecka  

w przedszkolu, spośród możliwych odpowiedzi do wyboru Rodzice najczęściej wybierali te 

odpowiedzi, które mówiły o tym, że budynek przedszkola jest zamykany i chroniony  

(60 osób),  że budynek jest ogrodzony (60 osób) oraz to, że dzieci oddawane są wyłącznie 

osobom wskazanym przez Rodziców w upoważnieniach (60 osób). Kolejna najczęściej 

zaznaczana przez Rodziców odpowiedź brzmiała, że dzieci w przedszkolu są pod opieką 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej ( 58 osób). Nieco mniej Rodziców zaznaczyło 

odpowiedź, że podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią Nauczyciele i dodatkowe osoby  oraz 

to, że sale przedszkolne są czyste i przestronne (52 osoby). Czterdzieści dziewięć osób uważa, 

że o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu świadczy fakt, iż w budynku jest wyznaczona 

droga ewakuacyjna. Najmniej osób, bo tylko 48 odpowiedziało, że na bezpieczeństwo ma 

wpływ fakt, że dzieci chętnie przychodzą do przedszkola i dobrze się w nim czują. 

 Kolejne pytanie jakie zadaliśmy Rodzicom brzmiało czy ich zdaniem ich dziecko czuje 

się w przedszkolu bezpiecznie? Na to pytanie 63 osoby odpowiedziały twierdząco i stanowiły 

one 92,65% wszystkich ankietowanych Rodziców. Pięcioro Rodziców (7,35%) uważa, że ich 

dziecko nie czuje się w przedszkolu bezpiecznie, ponieważ odczuwa strach przed złym 

zachowaniem rówieśników, (...) uskarża się na przemoc ze strony rówieśnika - chłopca. 

Pojawiła się również odpowiedź, że niewłaściwe podejście niektórych opiekunów budzi lęk u 

dzieci. Dwoje Rodziców nie uzasadniło swojego wyboru. 
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 Ostatnie pytanie jakie zadaliśmy Rodzicom naszych podopiecznych brzmiało jakie 

działania Pani/Pana zdaniem, powinny być podjęte w przedszkolu dla zwiększenia 

bezpieczeństwa dzieci w placówce? Było to pytanie otwarte, dające Rodzicom możliwość 

indywidualnej i szczerej odpowiedzi. Na to pytanie wypowiedziały się 22 osoby (32,35%). 

Pozostałe 46 osób (67,65%) nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.  

 Wśród udzielonych odpowiedzi najczęściej powtarzały się takie, w których Rodzice  

zwracali uwagę na to, że parking przedszkolny powinien być tylko dla pracowników 

Przedszkola. Zdaniem Rodziców Nauczyciele i pracownicy Przedszkola powinni zwracać 

uwagę rodzicom wjeżdżającym na parking, tym bardziej, że robią to notorycznie te same 

osoby, a sami Rodzice powinni przestrzegać obowiązującego zakazu. Ponadto, ankietowani 

Rodzice uznali, że zarówno furtka, jak i brama wjazdowa powinny być zamykane i otwierane 

np. za pomocą karty, którą otwierają drzwi Przedszkola. Przede wszystkim dlatego, że 

wyjeżdżający z parkingu Rodzice nie zawsze zwracają uwagę na wybiegające z Przedszkola 

dzieci. Rodzice zwrócili także uwagę na potrzebę zamontowania w Przedszkolu rolet 

odbijających światło, na zwiększenie czujności wychowawców na to, aby dzieci używały 

własnych środków higienicznych oraz na potrzebę zwiększenia liczby opiekunów  

w Przedszkolu, mimo że przedszkole spełnia wymaganie w tym zakresie. Jeden Rodzic 

zasugerował montowanie klamek w drzwiach nieco wyżej aniżeli są obecnie, po to aby 

dziecko samo nie otwierało sobie drzwi wyjściowych. Niektórzy Rodzice zasugerowali 

większą kontrolę stosunków Nauczycieli z uczniami oraz potrzebę rozmów wychowawców  

z Rodzicami dzieci, które najbardziej dokuczają innym. Niektórzy Rodzice wyrażają aprobatę  

i dalszą organizację zajęć z przedstawicielami różnych grup zawodowych - policjant, strażak, 

lekarz, ratownik medyczny itp. 

 Warto również dodać, że poza powyższymi wypowiedziami były również takie, które 

potwierdzały zadowolenie Rodziców z dobrze funkcjonującego Przedszkola. Zdaniem tych 

Rodziców Przedszkole ich dzieci jest bezpieczne, spełnia wszystkie potrzebne wymagania  

i powinno nadal utrzymywać taki poziom, jaki osiągnęło do tej pory. 

 

2. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród Nauczycieli Przedszkola w Nowych 

Proboszczewicach. 

 

 W badaniu ankietowym wzięło udział 8 Nauczycieli. Analiza poszczególnych punktów 

przeprowadzonej ankiety pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na temat przestrzegania przez 

Nauczycieli obowiązujących norm społecznych oraz bezpieczeństwa w placówce, w której 

pracują.  

 Na pierwsze zadane pytanie czy monitoruje Pani zachowania dzieci w przedszkolu, 

wszystkie Nauczycielki odpowiedziały twierdząco. Wszystkie Panie potwierdziły również, że 

dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Kiedy zapytano Nauczycielki, skąd ich 

podopieczni czerpią wiedzę na temat zasad, których muszą przestrzegać, siedem Pań, 

odpowiedziało, że zawarły te zasady w Kodeksie Przedszkolaka, jedna z Pań stosuje Kontrakt 
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Grupowy. Ponadto Panie dodały jeszcze, że również codzienne rozmowy z dziećmi na temat 

właściwych i niewłaściwych zachowań, również tych nie zawartych w kodeksach  

i kontraktach, wzmacniają świadomość dzieci na temat tego, czego się od nich oczekuje.  

Jedna z Pań uznała, że również stosowany przez nią system motywacyjny służy wzmacnianiu 

zachowań pożądanych u dzieci. 

 Na pytanie czy dzieci stosują się do znanych im zasad obowiązujących w Przedszkolu, 

wszystkie ankietowane Nauczycielki odpowiedziały twierdząco.  

 W odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wzmacnia Pani pożądane zachowania dzieci, 

respondentki odpowiadały najczęściej, że poprzez stosowanie pochwał i nagród, zarówno 

indywidualnie, jak i na forum grupy. Poprzez chwalenie dziecka przed Rodzicem, a także 

poprzez  przydzielanie różnych funkcji ulubionych przez dziecko. Tej ostatniej metody  

tj. przydzielania dzieciom ulubionych funkcji, nie stosuje jedna z Nauczycielek.  

 Kiedy zapytano Nauczycielki w jaki sposób reagują na zachowania wychowanków 

zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, wszystkie Panie jednogłośnie stwierdziły,  

że tymczasowo odsuwają dziecko od zabawy, że odwołują się do zawartych umów,   

że rozmawiają i tłumaczą dziecku, co zrobiło źle oraz, że w ostateczności rozmawiają o złym 

zachowaniu dziecka z jego Rodzicem. Jedna z Pań przyznała, że obniża dziecku ocenę  

z zachowania na koniec dnia. 

  Pytanie poprzez jakie działania uczy Pani zasad bezpieczeństwa, było pytaniem 

zamkniętym i spośród podanych odpowiedzi 8 respondentek wybrało realizację tematów 

kompleksowych, organizację spotkań z przedstawicielami zawodów związanych  

z bezpieczeństwem, spacery i wycieczki oraz pogadanki. Siedem Pań zadeklarowało,  

że zasady bezpieczeństwa wdraża dzieciom przez zabawę, sześć Pań uczy dzieci 

bezpieczeństwa również poprzez udział w teatrzykach i inscenizacjach tematycznych. 

Najmniej, bo tylko 5 Pań, zadeklarowało udział w projektach i programach związanych  

z tematyką bezpieczeństwa.  

 Kiedy zapytaliśmy Nauczycielki o to, czy ich zdaniem obiekt przedszkolny i jego 

wyposażenie gwarantują dzieciom bezpieczny pobyt w placówce, wszystkie Panie 

stwierdziły, że Przedszkole i jego wyposażenie są bezpieczne dla jego użytkowników. 

Aczkolwiek, gdy zapytano Nauczycielki o to, czy zauważają potencjalne zagrożenia w swoim 

miejscu pracy, trzy Panie uznały, że takich zagrożeń nie ma, jedna z Pań nie odpowiedziała na 

to pytanie, dwie Nauczycielki uznały, że potencjalne niebezpieczeństwo tkwi w tym, że 

wyjście z Przedszkola prowadzi wprost na parking, a kolejne dwie Panie twierdzą, że 

niebezpieczeństwem dla dzieci jest prowadzenie zajęć gimnastycznych w sali przedszkolnej, 

że niebezpieczny jest upadek ze schodów lub sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz 

poślizgnięcie się na mokrej podłodze w łazience. 

 Ostatnie, ale bardzo istotne pod względem badanego wymagania, pytanie jakie 

zadaliśmy naszym respondentkom brzmiało jakich przepisów obowiązujących w Przedszkolu 

musi Pani przestrzegać, aby w pełni zapewnić dziecku bezpieczny pobyt w Przedszkolu.  
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Na to pytanie odpowiedziało siedem z ośmiu Pań, a uzyskane odpowiedzi dotyczyły tych 

samych przepisów, tj. 

 Regulaminu Przedszkola (z zawartymi w nim wytycznymi dotyczącymi 

przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci z Przedszkola, działań w sytuacjach 

zagrożenia); 

 Regulaminu Placu Zabaw; 

 Regulaminu Spacerów i Wycieczek; 

 Przepisów BHP i PPOŻ; 

 Zasad udzielania Pierwszej Pomocy; 

 Statutu Przedszkola. 

 

3.  Analiza wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem Przedszkola. 

 

 Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem Przedszkola zawierał 3 pytania. Dyrektor  

udzielił w nim odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1.  Czy w Pani placówce Nauczyciele wdrażają dzieciom obowiązujące normy i zasady 

współżycia społecznego? Jeśli tak, to poprzez jakie działania?  

Obowiązujące normy i zasady współżycia społecznego są wdrażane przez kadrę 

pedagogiczną i cały personel Przedszkola. W grupach funkcjonują kodeksy grupowe,  

a pożądane zachowania wzmacniane są poprzez system nagród. 

2. Czy Pani zdaniem dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Jeśli tak, to co o tym 

świadczy?  

Dzieci czują się bezpiecznie, chętnie do niego przychodzą i mają zaufanie do swoich 

wychowawców. W Przedszkolu funkcjonują regulaminy dotyczące bezpiecznego pobytu 

dziecka w Przedszkolu: regulamin spacerów i wycieczek, regulamin przyprowadzania i 

odbierania dzieci z Przedszkola, korzystania z placu zabaw. Wychowawcy znają ww 

regulaminy i stosują procedury w nich zawarte. W Przedszkolu systematycznie i terminowo 

dokonywane są przeglądy techniczne sprzętów funkcjonujących w budynku. 

3.  Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje placówka aby zachowania dzieci 

nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych? 

Przedszkole podjęło współpracę z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną w Płocku w celu 

umożliwienia Rodzicom na miejscu weryfikowania swoich obaw dotyczących właściwego 

zachowania dzieci ze specjalistami i znalezienia rozwiązań, współpraca z instytucjami 

mającymi wpływ wychowawczy (Biblioteka, Szkoła). 
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 Z wywiadu z Dyrektorem Przedszkola wynika, że zarówno Nauczyciele, jak i cały 

personel Przedszkola, wdrażają normy i zasady współżycia społecznego. Dzięki temu dzieci 

czują się w Przedszkolu bezpiecznie i chętnie do niego przychodzą.  

 Dyrektor placówki potwierdza również, że w przedszkolu funkcjonują i obowiązują 

regulaminy dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu oraz stwierdza, że  

w Przedszkolu systematycznie i terminowo dokonywane są przeglądy techniczne sprzętów 

funkcjonujących w budynku. Ponadto Dyrektor zapewnia, że w ramach działań 

wychowawczych i profilaktycznych Przedszkole podjęło współpracę z Poradnią 

Psychologiczno  – Pedagogiczną w Płocku w celu umożliwienia Rodzicom weryfikowania, 

wspólnie ze specjalistami, swoich obaw dotyczących właściwego zachowania dzieci. 

 

4. Analiza wywiadu grupowego przeprowadzonego z dziećmi 3, 4, 5, 6 – letnimi. 

 Kwestionariusz wywiadu grupowego z dziećmi przedszkolnymi, zawierał 5 pytań. 

Pytania kierowane były do wszystkich dzieci jednocześnie i wszystkie dzieci mogły 

odpowiedzieć według własnego uznania. 

 Na pytanie pierwsze czy wiecie jak należy się zachować  podczas posiłków, zajęć  

i spacerów dzieci odpowiedziały jednogłośnie, że tak. Poproszone o podanie konkretnych 

przykładów właściwego zachowania odpowiedziały następująco: 

a) podczas posiłków należy: 

 być cicho, nie rozmawiać głośno żeby się nie zakrztusić; 

 nie bawić się przy jedzeniu; 

 nie chodzić pomiędzy stołami; 

 nie kopać w stół; 

 nie krzyczeć i piszczeć; 

 nie wrzucać innym nic na talerz; 

 nie bujać się na krzesełkach; 

 posługiwać się sztućcami a nie rękami; 

 jeść kulturalnie; 

 podnosić palec, gdy chce się dokładkę jedzenia; 

 

b) w czasie zajęć z panią: 

 nie rozmawiamy kiedy mówią inni; 

 nie przerywamy sobie; 

 nie zaczepiamy się; 

 nie bijemy się: 

 słuchamy się; 

 nie przerywamy cioci; 

 podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć; 

 ładnie siadamy w kole; 

 nie bawimy się zabawkami w czasie zajęć 
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 nie zmazujemy tego co ciocia napisała na tablicy; 

 nie biegamy; 

 nigdy nie wolno pisać po dzienniku; 

 

c) na spacerze: 

 chodzimy w parach; 

 pilnujemy się nawzajem; 

 jesteśmy grzeczni, nie biegamy; 

 nie oddalamy się od grupy; 

 nie wybiegamy na ulicę; 

 rozglądamy się przechodząc przez jezdnię; 

 nie śmiecimy; 

 nie wyprzedzamy pierwszej pary; 

 nie popychamy się; 

 nie zbieramy ostrych rzeczy (np. patyków), żeby nie wybić oka, 

 nie dotykamy ogrodzeń, 

 nie podchodzimy do psów. 

Na pytanie drugie co to znaczy być grzecznym  dzieci najczęściej odpowiadały: 

 mówić magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam; 

 słuchać mamy, taty i cioci; 

 sprzątać po sobie; 

 być cicho; 

 nie bić się; 

 nie krzyczeć na innych; 

 dzielić się zabawkami; 

 nie mówić brzydkich słów; 

 nie powtarzać złych rzeczy; 

 nie namawiać do złych rzeczy; 

 nie niszczyć innym prac i zabawek; 

 przestrzegać  Kodeksu Przedszkolaka; 

 ładnie zachowywać się podczas zajęć. 

Na pytanie 3 dlaczego należy być grzecznym  większość dzieci odpowiedziała: 

 bo jest wtedy lepsza zabawa; 

 żeby nie zrobić sobie lub komuś krzywdy; 

 bo dostaje się wtedy niespodzianki; 

 żeby nie dostać złej buźki; 

 żeby rodzice byli zadowoleni: 

 żeby nie mieć szlabanu; 

 żeby czegoś nie zbić. 
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Na  pytanie 4 czego nie wolno robić w Przedszkolu  dzieci odpowiedziały: 

 nie wolno się bić; 

 nie wolno biegać w sali i w szatni; 

 nie wolno skakać po schodach; 

 nie wolno bujać się na krzesłach; 

 nie wolno brać cudzych rzeczy; 

 nie wolno wrzucać zabawek do kosza; 

 nie wolno okłamywać cioci; 

 nie wolno używać brzydkich słów; 

 nie wolno pić z czyjegoś kubka; 

 nie wolno przynosić zabawek; 

 nie wolno się przezywać; 

 nie wolno rysować i rozrywać prac innych, 

 nie wolno gasić innym światła; 

 nie wolno wychodzić z sali bez pozwolenia cioci. 

Na pytanie  5 czy jest coś, czego boicie się w Przedszkolu  większość dzieci odpowiedziała: 

 zostać sam; 

  że nie będą mieli się z kim bawić; 

 że ktoś  zgasi światło, gdy będą w toalecie; 

 że Rodzice ich nie odbiorą, zwłaszcza gdy powiedzą, że przyjdą wcześniej a nie 

przychodzą; 

 że ciocia wyjdzie na spacer bez nich; 

 że dostaną chmurkę. 

 

 Wyniki przeprowadzonego wywiadu z dziećmi, potwierdziły wcześniejsze wypowiedzi 

Nauczycieli i Dyrektora na temat znajomości i przestrzegania przez dzieci obowiązujących 

norm i zasad. Dzieci znają obowiązujące w Przedszkolu zasady, które zapewniają im 

bezpieczeństwo, wiedzą czego się od nich oczekuje oraz jakie zachowanie niewłaściwe jest 

tolerowane przez wychowawcę. 

 Z wywiadu wynika również, że dzieci same przyznały, iż przestrzeganie ustalonych 

razem z Panią zasad pracy, zabawy i czasu wolnego sprzyja przyjemniejszemu, 

bezpieczniejszemu i bardziej komfortowemu pobytowi w Przedszkolu. 

 

5.  Analiza dokumentacji przedszkolnej. 

 

  Po dokonaniu analizy dokumentacji przedszkolnej w zakresie przestrzegania 

norm społecznych oraz bezpieczeństwa Statut Przedszkola wskazuje, że nauczyciele i 

personel placówki są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci. Regulamin 

Przedszkola natomiast zawiera procedury przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci  
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z Przedszkola, działań w przypadku wypadku dziecka oraz na wypadek klęski żywiołowej  

i zagrożeń terrorystycznych. Przedszkole posiada ponadto regulaminy związane  

z bezpiecznym pobytem dzieci w Przedszkolu, takie jak Regulamin Placu Zabaw, Regulamin 

Spacerów i Wycieczek, Przepisy BHP i PPOŻ; Zasady udzielania Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej. 

Nauczyciele realizują zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa i właściwych zachowań, 

które zawarte są w Programie Wychowawczym oraz  Programie Profilaktycznym. Realizacja 

tematów  ww. zagadnień przeprowadzana jest w różnych formach, najczęstszą z nich są: 

zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się 

bezpieczeństwem (ratownik medyczny, pielęgniarka, straż pożarna, policja), co ma 

odzwierciedlenie w planach miesięcznych i wpisach do dziennika. Nauczyciele pogłębiają  

swoją wiedzę, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju 

społecznego dzieci, zapobieganiu i likwidowaniu zachowań niepożądanych. W salach 

umieszczone są „Kodeksy Przedszkolaka”  w formie pisemnej i obrazkowej. 

 

 

IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 

 

1. Czy w przedszkolu monitoruje się zachowania dzieci? 

 Z ankiet przeprowadzonych wśród Nauczycieli wynika, że wszyscy z nich monitorują  

i diagnozują zachowania dzieci.  Nauczyciele stosują systemy motywacyjne, mające na celu 

wzmacnianie właściwych zachowań, eliminowanie negatywnych oraz podsumowują pracę 

wychowawczą i wyciągają wnioski.  

2. Czy dzieci w przedszkolu wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 

 Zebrane z ankiet informacje potwierdzają, że większość dzieci  zna zasady, których się 

od nich oczekuje. W każdej grupie na początku roku, wspólnie z dziećmi, opracowane zostały 

Kodeksy  Przedszkolaka i  Kodeks Grupowy. Określono w nich zachowania pożądane, zgodne 

z ogólnymi zasadami i normami społecznymi. Kodeksy  poszczególnych  grup  zostały  

umieszczone w formie pisemnej i obrazkowej w widocznym miejscu w każdej z sal 

przedszkolnych. Nauczycielki na bieżąco odwołują się do ich zapisów w celu korygowania 

niepożądanych zachowań dzieci. 

3. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń  

i wzmacnianie właściwych zachowań? 

W  Przedszkolu  podejmowane  są  różnorodne  działania  mające  na  celu eliminowanie  

zagrożeń  oraz  wzmacnianie  właściwych  zachowań  dzieci. W opinii Rodziców Nauczyciele 

reagują na niepożądane zachowania dzieci i informują ich o tym. Każdy  z  Nauczycieli  



Przedszkole w Nowych Proboszczewicach 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 

 

16 
 

stosuje  system  kar  i  nagród.  Nauczyciele  w  celu zapobiegania  niepożądanym  

zachowaniom  dzieci,  stosują  rozmowy uświadamiające złe zachowanie, odwołują się do 

zawartych umów, pokazują jak należy  się  zachować, ale przede wszystkim nagradzają 

właściwe zachowanie dzieci.  Nauczyciele  realizują  zagadnienia  bezpieczeństwa  w  różnych  

formach, najczęstszą  z nich są: realizacja tematów kompleksowych, organizacja spotkań  

z przedstawicielami zawodów związanych z bezpieczeństwem, spacery  i  wycieczki, 

pogadanki i zabawy. W następnej kolejności Nauczyciele podejmują się realizacji projektów  

i programów z związanych z tematyką bezpieczeństwa. Wszyscy Nauczyciele prowadzą 

ewaluację swojej pracy w zakresie zachowania i bezpieczeństwa dzieci. Prowadzą 

obserwacje, rozmowy, diagnozę.  

4. W jaki sposób Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci  

w przedszkolu? 

Przedszkole jest miejscem bezpiecznym dla dzieci. Świadczy o tym przede wszystkim 

fakt, że budynek Przedszkola jest ogrodzony, zamykany i chroniony. Sale przedszkolne są 

przestronne oraz dostosowane do wieku dzieci, natomiast cały budynek i plac przedszkolny 

są na bieżąco porządkowane, co również ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 

Dodatkowo w Przedszkolu wyznaczona jest droga ewakuacyjna, która w razie nagłego 

zagrożenia, reguluje zasady sprawnego przebiegu opuszczenia budynku przez dzieci, 

Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Z wywiadu z Dyrektorem Przedszkola wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są 

wykonywane terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Z analizy dokumentów 

wynika natomiast, iż są one na bieżąco aktualizowane pod kątem ich zgodności z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne (regulaminy, 

procedury) związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza Statutu 

Przedszkola, wskazuje, że zarówno Nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do 

czuwania nad bezpieczeństwem dzieci, a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania 

nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia. 

 
5. Co Rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w Przedszkolu? 
 

 Zdaniem zdecydowanej większości Rodziców Przedszkole jest miejscem bezpiecznym 

dla ich dzieci, ponieważ budynek przedszkolny jest zamykany, chroniony i ogrodzony. Dla 

Rodziców ważne jest również to, że ich dzieci oddawane są wyłącznie osobom wskazanym 

przez nich w upoważnieniach oraz to, że w Przedszkolu dzieci są pod opieką 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. O bezpieczeństwie w Przedszkolu, zdaniem 

Rodziców, świadczy również fakt, iż w budynku jest wyznaczona droga ewakuacyjna, a sale 

przedszkolne w których przebywają dzieci są przestronne i czyste.  Najważniejszym jednak 

wyznacznikiem poczucia bezpieczeństwa dziecka w placówce zarówno dla Rodziców, jak i dla 
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nas - pracowników, jest to, że dzieci chętnie przychodzą do przedszkola oraz że dobrze się  

w nim czują.  

 Warto dodać, iż większość Rodziców uważa, że Przedszkole funkcjonuje bardzo 

dobrze, zapewniając wysoki poziom rozwoju ich dzieci. 

 

 

V. Wnioski. 

Mocne strony: 

 W Przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Dzieci systematycznie 

zapoznawane są z normami i zasadami postępowania;  

 Nauczyciele stale przypominają i wdrażają do właściwych zachowań. Dokładają 

wszelkich starań, aby w otoczeniu dziecka nie było żadnych zagrożeń; 

 Placówka posiada szereg dokumentów określających zasady bezpieczeństwa i normy 

zachowań w Przedszkolu; 

 W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania; 

 Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w Przedszkolu bezpiecznie; 

 Zarówno pracownicy, Rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące 

w Przedszkolu; 

 Dzieci czują się w Przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich 

oczekuje; 

 W Przedszkolu respektowane są normy społeczne wśród dzieci; 

 Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem; 

 Podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie  

i wzmacnianie zachowań; 

 Rodzice są informowani są o niewłaściwym zachowaniu dziecka w celu ujednolicenia 

systemu nagradzania i stosowania pozytywnych wzmocnień. 

Słabe strony: 
 

 Parking przedszkolny umożliwia wjazd osobom nieupoważnionym; 

 Wyjście z Przedszkola prowadzi bezpośrednio na parking; 

 Łatwość samodzielnego opuszczenia Przedszkola przez dziecko; 

 Brak sprzętu zapewniającego komfortowy pobyt dzieci w Przedszkolu podczas 

upałów (folie w oknach, rolety); 

 Niewłaściwe zachowanie niektórych wychowawców w stosunku do podopiecznych; 

Rekomendacje: 
 

 Utrzymanie, wysokiej jakości pracy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dzieciom; 
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 Organizowanie indywidualnych spotkań z psychologiem dla rodziców. 

 Zorganizowanie dla Nauczycieli szkoleń z zakresu kształtowania u dzieci 

prawidłowych zachowań, systemu wartości i profilaktyki. 

 


