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WYMAGANIE 3: DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  

   OKREŚLONE  W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 

 

 

 

I. ZAKRES EWALUACJI  

 

 

 

Cel ewaluacji: 

Pozyskanie informacji na temat nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci 

określonych w Podstawie Programowej, lecz również określenie zakresu wykorzystania 

zalecanych warunków i sposobu realizacji  podstawy  programowej  w  trakcie  jej  realizacji,  

zbadanie  efektywności monitorowania  i  analizowania  osiągnięć  dziecka,  określenie  

zakresu  wdrażania wniosków  z  tych  analiz  i  wykorzystania  ich  do  modyfikowania  

programów wychowania przedszkolnego oraz sposobu ich realizacji w podstawie 

programowej. 

 

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

 

 

 

Źródła badawcze: 

1) rodzice 

2) nauczyciele 

3) analiza dokumentów: podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

 

Metody i techniki badawcze: 

1) badanie ankietowe rodziców 

2) badanie ankietowe nauczycieli 

 

 Narzędzia badawcze : 

1) kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

2) kwestionariusz ankiety dla rodziców 

 

Pytania kluczowe: 

1) W jaki sposób nauczyciele i rodzice zostali zapoznani z Podstawą Programową 

Wychowania przedszkolnego? 

2) Czy podczas pobytu dziecku w przedszkolu stwarzane są możliwości do nabywania  

wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie Programowej? 
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3) Jak przedszkole monitoruje realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego? 

4) W jaki sposób są monitorowane i analizowane osiągnięcia każdego dziecka  

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych oraz w jaki sposób są te wnioski 

wdrażane i co świadczy o ich skuteczności? 

5) Czy przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci? 

6) Czy i w jakiej formie przedszkole informuje na bieżąco o sukcesach i trudnościach 

dziecka? 

7) Czy rodzice dostrzegają zmiany w postępach edukacyjnych swoich dzieci? 

8) Jakie formy współpracy rodzica z przedszkolem są cenione najbardziej? 

 

 

III. ANALIZA ANKIET I ICH INTERPRETACJA 

 

 

 

1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

 

 

Ad. 1) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli. 

 

W badaniu ankietowym wzięło udział 13 nauczycieli pracujących w naszym Przedszkolu. 

Nauczyciele udzielili odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy zapoznała się Pani z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej? 

 

100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, co oznacz, że wszyscy nauczyciele 

zapoznali się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

2. Czy zapoznała Pani rodziców z nową podstawą programową? 

 

Nauczyciele określili w jaki sposób i kiedy zapoznali rodziców z nową podstawą 

programową. Wszyscy nauczyciele napisali, że rodzice zostali poinformowani ustnie podczas 

pierwszego zebrania grupowego przed rozpoczęciem roku szkolnego. Informacja została 

uzupełniona wiadomością, że nowa podstawa jest dostępna na stronie internetowej 

przedszkola i na stronie MEN. 

 

3. W jaki sposób organizacja zabaw i sytuacji zadaniowych podczas zajęć wynika  

z wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej? 

 

Nauczyciele określili sposoby organizacji zabaw i sytuacji zadaniowych wynikających  

z wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Wśród odpowiedzi 

najczęściej powtarzającą się wśród ankietowanych jest: 

o podczas planowania każdego dnia, pisząc miesięczne plany pracy nauczyciele biorą 
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pod uwagę zadania , które są do zrealizowania w Podstawie Programowej 

Wychowania Przedszkolnego, 

o zabawy i sytuacje zadaniowe realizowane przez nauczycieli każdego dnia są spójne  

i kompatybilne z celami założonymi na początku zajęć, 

o nauczyciele prowadząc obserwację dzieci w zabawach i sytuacjach zadaniowych 

oceniają jak często dzieci wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, 

o nauczyciele organizują zajęcia i zabawy w ten sposób aby brały w nich udział 

wszystkie dzieci i miały możliwość odniesienia sukcesu. 

 

4. Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej są 

wykorzystywane najczęściej? 

 

Zdaniem ankietowanych nauczycieli: 

o podstawę programową realizują wykorzystując wszystkie zalecane warunki i sposoby 

realizacji, 

o organizują zajęcia wspierające całościowy rozwój dziecka, wykorzystując do tego 

każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu tzw. zajęcia kierowane 

 i niekierowane, 

o diagnozują i obserwują dzieci, 

o organizują zabawy, naukę i wypoczynek oparte na rytmie dnia, 

o systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dzieci, 

o dbają o aranżację Sali i przestrzeni , która wpływa na aktywność wychowanków  

i odejmowanie przez nich różnorodnych form działania, 

o wykorzystują każdą naturalną sytuację edukacyjną do ćwiczeń czynności złożonych 

takich jak: liczenie, pisanie po śladzie, 

o dbają o poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniają zdrowy rozwój, 

o przyzwyczajają dzieci do posługiwania się językiem obcym/angielskim w trakcie 

różnych zabaw i zajęć. 

 

5. Jak monitoruje Pani realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego? 

  

Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej poprzez: 

o prowadzenie dzienników zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych,  

o ustalenie harmonogramu współpracy z rodzicami , specjalistami, środowiskiem, 

o podsumowują pracę w grupie, ukazując mocne i słabe strony dziecka, 

o prowadzą całoroczną obserwację dzieci, 

o prowadzą konsultacje z rodzicami, 

o realizują i biorą udział w imprezach i uroczystościach. 

 

6. W jaki sposób monitoruje i analizuje Pani osiągnięcia każdego dziecka z 

uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych? 

 

Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka poprzez: 

o obserwację podczas codziennych zajęć, wypełniając karty obserwacji, 

o zadając pytania i stwarzając dzieciom możliwość zadawania pytań, 

o sprawdzanie w jaki sposób dzieci wykonują zadania (karty pracy), 

o dokonują analizy wytworów prac dzieci, 
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o prezentują wytwory prac dzieci w szatni dla rodziców, 

o wymieniają uwagi i spostrzeżenia z rodzicami na temat sukcesów i trudności dzieci, 

o wymieniają uwagi i spostrzeżenia z innymi nauczycielami, 

o  motywują do dalszej pracy, wzmocnieniem , pochwałą słowną. 

 

7. W jaki sposób wdraża Pani wnioski z analizy? 

 

Wśród najczęściej wymienianych sposobów wdrażania wniosków z analizy występują: 

o  nauczyciele dostosowują zajęcia możliwości rozwojowych dzieci, 

o prowadzą pracę indywidualną z dziećmi potrzebującymi wsparcia i dziećmi zdolnymi, 

o zachęcają rodziców do spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, 

o zachęcają dzieci do udziału w zabawach, konkursach, kołach zainteresowań. 

 

8. Co świadczy o skuteczności wdrażanych wniosków? 

 

Nauczyciele napisali, że o skuteczności wdrażanych wniosków świadczy między innymi: 

o rozwój i czynione postępy w każdej sferze rozwoju umiejętności i zainteresowań 

dzieci, 

o wzrost chęci do udziału w uroczystościach, konkursach, zajęciach dodatkowych, 

o spotkania muzyczne z filharmonią przyczyniły się do większego zainteresowania 

muzyką i wzrost chęci ich uczestnictwa w przedstawieniach, 

o utworzenie różnych kółek zainteresowań przyczyniło się do wzrostu sprawności 

manualnej, intelektualnej, umiejętności społecznych dzieci, 

o wypowiedzi dzieci stają się płynniejsze bogatsze o nowe słownictwo, utrwalają 

umiejętność wypowiadania się i zadawania pytań. 

 

9. W jakiej formie przekazuje Pani rodzicom informacje o możliwościach rozwojowych  

i osiągnięciach dzieci? 

 

Nauczyciele wymienili następujące sposoby przekazywania informacji o możliwościach 

rozwojowych i osiągnięciach dzieci: 

o zebrania grupowe, formie ustnej, czasem w formie pisemnej „Co już umiem”, wyniki 

diagnozy wstępnej 

o spotkania indywidualne z rodzicami, 

o  w formie papierowej na prośbę rodziców 

o cenzurka gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole      

 

 

Ad. 2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej z rodzicami. 

 

W ankiecie uczestniczyło 133 rodziców, z czego ankiety zwróciło 98 rodziców, co będzie 

stanowiło 100% ankietowanych. Analiza przeprowadzonych ankiet pisemnych dla rodziców 

pozwoliła nam pozyskać informacje, które pozwolą stwierdzić czy dzieci nabywają 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

1. W jaki sposób zostali Państwo zapoznani z Podstawą Programową Wychowania 

przedszkolnego? 
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Rodzice udzielili odpowiedzi na poniższe pytanie, zaznaczając następujące sposoby 

zapoznania z nową podstawą programową (zaznaczyć należy, że niektórzy ankietowani 

wybierali jednocześnie kilka odpowiedzi): 

a) zebranie z rodzicami (90 odpowiedzi) 

b) strona internetowa (19 odpowiedzi) 

c) informacja w szatni (11 odpowiedzi) 

d)  inna forma – dwoje rodziców podało rozmowy indywidualne z 

wychowawczyniami grup  

Zdaniem rodziców nauczyciele najczęściej zapoznają rodziców z podstawą programową na 

zebraniach. Część osób zapoznaje się z podstawą programową poprzez stronę internetową 

przedszkola i informacje wywieszane w szatniach, zaś nieliczni podczas rozmów 

indywidualnych z wychowawczyniami grup. 

 

2. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciel stwarza Państwu dziecku możliwości do 

nabywania wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie Programowej 

podczas pobytu w przedszkolu? 

Wszyscy ankietowani (100%) odpowiedzieli – Tak 

Zdaniem rodziców wszyscy nauczyciele stwarzają możliwości do nabywania wiadomości i 

umiejętności określonych w Podstawie Programowej podczas pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

3. Czy przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci? 

 

Wszyscy respondenci (100%) odpowiedzieli – Tak. Wszyscy ankietowani rodzice twierdzą, 

że przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

 

4. Czy jest Pani/Pan informowana na bieżąco o sukcesach i trudnościach swojego 

dziecka? 

Prawie wszyscy (98%) ankietowani odpowiedzieli twierdząco. 2% odpowiedziało Nie. 

Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że jest na bieżąco informowana o sukcesach i 

trudnościach swojego dziecka. 

 

5. Czy dostrzega Pani/Pan zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka? 

 

99% badanych rodziców odpowiedziało – Tak. Jedna osoba odpowiedziała – Nie 

Prawie wszyscy ankietowani rodzice odpowiedzieli, że dostrzegają zmiany  

w postępach edukacyjnych swoich dzieci. 

 

6. Jakie formy współpracy rodzica z przedszkolem ceni sobie Pani/Pan najbardziej? 
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Rodzice udzielili odpowiedzi na poniższe pytanie, zaznaczając następujące formy współpracy 

z przedszkolem,  jako te które cenią sobie najbardziej (zaznaczyć należy, że niektórzy 

ankietowani wybierali jednocześnie kilka odpowiedzi): 

o zebrania z rodzicami (56 odpowiedzi) 

o rozmowy indywidualne z wychowawcą (75 odpowiedzi) 

o galeria prac dzieci (59 odpowiedzi) 

o informacje na tablicy (64 odpowiedzi) 

o  zajęcia otwarte (23 odpowiedzi) 

o uroczystości i spotkania okolicznościowe (36 odpowiedzi) 

o strona internetowa przedszkola (39 odpowiedzi) 

 

IV. WYNIKI I WNIOSKI: 
 

WYNIKI  Z  ANALIZ  ANKIET:  

 

 

1. Nauczyciele realizują zabawy i sytuacje zadaniowe wynikające z wiadomości  

  i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

2. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o możliwościach rozwojowych 

 i osiągnięciach dzieci. 

3. Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka. 

4. Nauczyciele stwarzają możliwości do nabywania wiadomości i umiejętności 

określonych w Podstawie Programowej podczas pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

 

WNIOSKI : 

 

A) Doskonalić komunikację na linii rodzic – wychowawca. 

B) Zachęcać rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych, uroczystościach 

oraz  zajęciach otwartych. 

C) Organizować  systematycznie spotkania indywidualne z rodzicami i zachęcać 

rodziców do  kontaktowania się z wychowawcami.  

 

 

WYMAGANIE 9: ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM SŁUŻY JEGO ROZWOJOWI 
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I. ZAKRES EWALUACJI 

 

 

Cel ewaluacji: 

Pozyskiwanie informacji na temat w jakim stopniu zarządzanie przedszkolem służy jego 

rozwojowi. 

 

 

II.  ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

 

 

Źródła badawcze: 

1) Dyrektor przedszkola 

2) rodzice 

3) nauczyciele 

4) analiza dokumentów: podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

 

Metody i techniki badawcze: 

1) badanie ankietowe dyrektora przedszkola 

2) badanie ankietowe rodziców 

3) badanie ankietowe nauczycieli 

 

 Narzędzia badawcze : 

1) kwestionariusz ankiety dla dyrektora 

2) kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

3) kwestionariusz ankiety dla rodziców 

 

Pytania kluczowe: 

1) Czy dyrektor organizuję pracę przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem 

organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami 

 i rodzicami? 

2) Czy dyrektor współpracuje ze szkołami, organami prowadzącymi i rodzicami  

w zakresie związanym z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego? 

3) Czy dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz czy podejmowane działania mają na celu 

rozwój placówki? 

4) Czy dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego przedszkola, realizuje go 

 i dokumentuje oraz czy w przedszkolu jest opracowywany i wdrażany system 

zapewniający podnoszenie jakości pracy placówki? 

5) Czy w placówce podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne? 
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6) Czy dyrektor planuje i organizuje pracę Rady Pedagogicznej oraz czy wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań i zapewnia im pomoc w doskonaleniu zawodowym? 

7) Czy dyrektor rzetelnie realizuje zadania zgodnie z powierzonym stanowiskiem oraz 

 z podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą? 

8) Czy nauczyciele są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną i czy jej wyniki są 

wykorzystywane do planowania pracy przedszkola i zmian w jego funkcjonowaniu? 

9) W jakich zajęciach dodatkowych biorą udział dzieci oraz czy są one objęte pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną? 

10) O jakie zajęcia dodatkowe rodzice wzbogaciliby ofertę edukacyjną przedszkola? 

11) Jak rodzice oceniają bazę lokalową i wyposażenie przedszkola oraz czy ich zdaniem 

przedszkole wymaga dodatkowego wyposażenia? 

12) Czy zdaniem rodziców mają oni możliwość udziału w podejmowaniu decyzji 

dotyczących przedszkola i czy dyrektor uwzględnia ich opinie w zarządzaniu 

placówką? 

13) Jak rodzice oceniają działania dyrektora zapewniające wspomaganie zewnętrzne 

(pozyskiwanie funduszy, sponsorów)? 

 

 

 

III. ANALIZA ANKIET  I ICH INTERPRETACJA 
 

 

 

1) Opracowanie wyniku ankiety wypełnionej przez dyrektora przedszkola.  

2) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

3) Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

 

 

Ad. 1)  Opracowanie wyniku ankiety wypełnionej przez dyrektora przedszkola. 

 

 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone z dyrektorem przedszkola, który udzielił 

następujących odpowiedzi na zadane pytania: 

 

1. Czy  organizacja pracy przedszkola jest zgodna ze statutem, arkuszem 

organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami przedszkola ?  

 

Dyrektor odpowiedział, że  organizacja pracy przedszkola jest zgodna ze statutem, arkuszem 

organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami przedszkola. 

 

2. W jaki sposób współpracuje Pani ze szkołami, organami prowadzącymi i rodzicami  

w zakresie organizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego?  
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Z odpowiedzi dyrektora wynika, że współpracując ze szkołami, organami prowadzącymi 

i rodzicami podejmuje następujące kroki: co roku przekazuje listę dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły. Ponadto organ prowadzący zatwierdza arkusz 

organizacyjny z grupami (w tym sześciolatki), a rodzice otrzymują wszelkie niezbędne 

informacje podczas rekrutacji i na zebraniach. 

 

 

3. Jakie działania, mające na celu rozwój placówki, są podejmowane w przedszkolu?  

 

Wśród działań podejmowanych na rzecz rozwoju placówki dyrektor wymienił następujące: 

polepszenie bazy dydaktycznej (zakup sprzętu, pomocy i innych), promocję działań na 

stronach internetowych, w mediach i prasie oraz uatrakcyjnienie zajęć zgodnie  

z zainteresowaniami dzieci. 

 

4. Czy opracowywany jest plan nadzoru pedagogicznego przedszkola? W jaki sposób 

jest on realizowany?  

 

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola jest opracowywany i przedstawiany co roku przez 

dyrektora przedszkola i jest zgodny z rozporządzeniem o nadzorze. Ponadto dyrektor do 15 

września b.r. przedstawia sprawozdanie, wnioski i spostrzeżenia z nadzoru, a następnie podaje 

je radzie pedagogicznej i rodzicom. 

 

5. W jaki sposób podnoszona jest jakość pracy placówki?  

 

Dyrektor zatrudnia kadrę pedagogiczną dbając o jej stały rozwój zawodowy i nadzoruje 

wykorzystywanie przez nauczycieli nowych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi.  

 

6. Jak w przedszkolu organizowana jest współpraca nauczycieli? Jakie są jej efekty? 

 

Współpraca nauczycieli jest organizowana w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli, będącego zaplanowanym procesem zmierzającym do podwyższenia wiedzy  

i umiejętności nauczycieli w powiązaniu z rozwojem przedszkola, w którym ustalają oni plan 

współpracy. Dodatkowo na radach pedagogicznych nauczyciele dzielą się swoim 

doświadczeniem i udzielają wskazówek i porad w zależności od potrzeb. Efektem współpracy 

jest przystąpienie nauczycieli do Sieci Sokólskich Przedszkoli w ramach projektu Akademia 

Przedszkolaka.  
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7. Jak przebiega organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce?  

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówce odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem 

 i planem doskonalenia zawodowego. Nauczyciele uzupełniają karty samokształcenia dwa 

razy do roku, a budżet na doskonalenie zawodowe wykorzystywany jest zgodnie 

 z zarządzeniem burmistrza. 

 

8. Czy nauczyciele są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną?  W jakim zakresie i na 

jakim etapie?  

 

Dyrektor stwierdził, że nauczyciele wybierają wymagane do ewaluacji zespoły, opracowują 

 i realizują plan działania, a raport końcowy przedstawiają na radzie pedagogicznej. 

 

9. Czy wykorzystuje się wyniki ewaluacji do planowania pracy przedszkola i zmian  

w jego funkcjonowaniu?  

 

W zależności od problemu ustala się plan jego naprawy i poprawy efektów zgodnie 

 z oczekiwaniami. 

 

10. Jaki wpływ na zarządzanie przedszkolem mają nauczyciele, pracownicy 

niepedagogiczni i rodzice? 

 

Dyrektor uwzględnia w zarządzaniu pomysły, prośby i życzenia wszystkich nauczycieli, 

pracowników niepedagogicznych jak i rodziców. 

 

11. Jakie starania podejmuje dyrektor dla wzbogacenia bazy lokalowej i dydaktycznej 

przedszkola?  

 

Dyrektor pozyskuje środki z projektów edukacyjnych i od sponsorów. Dodatkowo nawiązuje 

współprace z firmami, które chętnie przekazują środki finansowe wspierając funkcjonowanie 

przedszkola. 

 

12. Czy podejmowane są działania mające na celu poszerzenie oferty przedszkola? Jakie 

są to działania?  

 

Dyrektor zapewnił bogatą ofertę przedszkola, jednak w tym roku przeprowadzone zostanie 

badanie czy jest ona wystarczająca. 
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13. Czy zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci?  

 

Zdaniem dyrektora, zarządzanie przedszkolem zdecydowanie zapewnia warunki do rozwoju 

dzieci. Wychowankowie przedszkola zdobywają sukcesy w szkole, będące kontynuacją pracy 

jaką podejmowali z nimi nauczyciele w przedszkolu. 

 

14. W jaki sposób monitorowana jest realizacja podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego?  

 

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest realizowana poprzez 

opracowanie kart jej monitorowania, które są analizowane szczegółowo. Dodatkowo dyrektor 

co roku podczas nadzoru sprawdza, czy podstawa programowa jest realizowana. 

 

 

Ad. 2) Wyniki zbiorcze ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli. 
 

 

W badaniu ankietowym wzięło udział 13 nauczycieli pracujących w naszym Przedszkolu, 

 z czego ankiety wypełniło i oddało dziesięciu z nich. Nauczyciele odpowiedzieli na 

następujące pytania: 

 

1. Czy dyrektor organizuje prace przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem 

organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami 

 i rodzicami? 

 

100% (10 osób) ankietowanych odpowiedziało twierdząco, co oznacz, że wszyscy 

nauczyciele uważają, że dyrektor organizuje prace przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem 

organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami i rodzicami.  

 

2. Czy dyrektor współpracuje ze szkołami, organami prowadzącymi i rodzicami 

 w zakresie związanym z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego? 

 

100% ankietowanych potwierdza, że dyrektor współpracuje ze szkołami, organami 

prowadzącymi i rodzicami w zakresie związanym z obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

 

3. Czy dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych? 

 

100% nauczycieli wskazało, że Dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wśród działań dyrektora ankietowani 

nauczyciele wymienili w szczególności: doposażenie placówki w nowe środki dydaktyczne, 

wzbogacenie sal w sprzęt multimedialny (laptopy, rzutniki i tablice interaktywne oraz 

programy multimedialne), wyposażenie placu zabaw, wyposażenie sal gimnastycznych 
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(pozyskanie środków na podłogę interaktywną „Magiczny dywan” oraz tafli lustrzanej) oraz 

dostosowywanie  sal do potrzeb i możliwości dzieci (stworzenie „Sali doświadczania świata 

 i integracji sensorycznej”). Równocześnie należy zwrócić uwagę na przeprowadzane 

systematycznie remonty i konserwacje pomieszczeń.   

 

4. Czy podejmowane  są działania, mające na celu rozwój placówki? 

 

Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli tego rodzaju działania są podejmowane. 

Nauczyciele wymieniają wśród nich: 

 udział w projektach unijnych, 

  tworzenie nowych grup przedszkolnych, 

 udział w programach profilaktycznych i projektach edukacyjnych; 

 tworzenie kół zainteresowań, 

 angażowanie dzieci w występy ukazujące ich talenty, udział w konkursach 

 i przeglądach młodych talentów, 

 stworzenie „Sali doświadczania świata i integracji sensorycznej”, 

 zaangażowanie w akcje charytatywne i wolontariat. 

 

5. Czy dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego przedszkola, realizuje go 

 i dokumentuje? 

 

Kolejny raz wszyscy ankietowani nauczyciele w stu procentach odpowiedzieli pozytywnie na 

zadane pytanie. 

 

6. Czy dyrektor podejmuje współpracę ze szkołami wyższymi w organizowaniu na terenie 

placówki praktyk pedagogicznych? 

 

Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli dyrektor organizuje na terenie przedszkola 

odbywanie praktyk pedagogicznych w miarę zgłaszanych potrzeb. 

 

7. Czy w przedszkolu jest opracowywany i wdrażany system zapewniający podnoszenie 

jakości pracy placówki? 

 

Odnosząc się do tego pytania 60% (6 osób) ankietowanych nauczycieli odpowiedziało, że  

w przedszkolu nie jest opracowywany i wdrażany żaden system zapewniający podnoszenie 

jakości pracy placówki. Pozostałe 40% (4 osoby) odpowiedziało twierdząco, wymieniając 

następujące elementy wpływające na podnoszenie jakości pracy placówki: 

- organizacja nadzoru pedagogicznego, 

- plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

8. Czy podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne w placówce? 



 Przedszkole nr 5 w Sokółce 

   Osiedle Centrum 18 

               16-100 Sokółka 
               tel :85-711-25-39 

                NIP 545-180-60-15, REG.200415781 

                      www.przedszkole5.sokolka.blizej.info 
 

 

                       Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 

15 

 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele, odpowiedzieli twierdząco na powyższe pytanie, 

wymieniając następujące działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce: 

 „Sokólskie Barwy Wolontariatu. Pomagamy bo chcemy….”, 

 Projekt czytelniczy „Przyjaciel (Nie)Potrzebnej książki” oraz „Książka 

przedszkolaka”, 

 ”Dzień Bezpiecznego Internetu”, 

  Profilaktyka higieny jamy ustnej „Akademia Aquafresh”, 

 Dzień Dobrych Uczynków, 

 Program profilaktyki logopedycznej, profilaktyki wad postawy 

 „Bezpieczny przedszkolak”, 

  „Akademia wyobraźni”. 

 

9. Czy dyrektor planuje i organizuje pracę Rady Pedagogicznej? 

 

100% ankietowanych nauczycieli odpowiedziało twierdząco na powyższe pytanie, co oznacza 

że  dyrektor planuje i organizuje zebrania rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa 

oraz przestrzega kompetencji rady pedagogicznej. 

 

10. Czy dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnia pomoc w ich 

doskonaleniu zawodowym? 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele, stwierdzili że dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań oraz zapewnia pomoc w ich doskonaleniu zawodowym. Wśród działań 

podejmowanych przez dyrektora wymienili: 

 planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły 

 i nauczycieli oraz organizację szkoleń, 

 dofinansowanie szkoleń podejmowanych przez nauczycieli, 

 wsparcie i doradztwo. 

 

11. Czy państwa zdaniem dyrektor rzetelnie realizuje zadania zgodne z powierzonym 

stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą 

 i opiekuńczą? 

 

100% ankietowanych nauczycieli odpowiedziało twierdząco na to pytanie, oznacza to że ich 

zdaniem dyrektor w swoich działaniach kieruje się dobrem uczniów, troską o ich postawę 

moralną i obywatelską. 

 

12. Czy mają państwo dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju 

zawodowego nauczycieli? 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że mają dostęp do odpowiednich zasobów, 

przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli. Wśród nich wymienili dostęp do: 

 literatury fachowej, 

 komputerów i Internetu, 

 sprzętu multimedialnego (tablic interaktywnych, rzutników, drukarek, ksero, 
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laptopów), 

 materiałów dostępnych po radach szkoleniowych, 

  propozycji szkoleń zgodnych z potrzebami przedszkola i nauczycieli. 

 

 

 

Ad. 3) Wyniki zbiorcze ankiet przeprowadzonych z rodzicami. 
 

W ankiecie uczestniczyło 133 rodziców, z czego ankiety zwróciło 90 rodziców (liczba ta 

będzie stanowiła 100% ankietowanych). Analiza przeprowadzonych ankiet pisemnych dla 

rodziców pozwoliła nam pozyskać informacje, które pozwolą stwierdzić czy zarządzanie 

przedszkolem służy jego rozwojowi. 

 

1. W jakich zajęciach dodatkowych biorą udział państwa dzieci? 

 

Jedynie część rodziców udzieliło odpowiedzi na poniższe pytanie, zaznaczając następujące 

zajęcia dodatkowe, w których biorą udział ich dzieci (zaznaczyć należy, że niektórzy 

ankietowani wybierali jednocześnie kilka odpowiedzi): 

 

a) koła zainteresowań (7 odpowiedzi), 

b) gimnastyka korekcyjna (28 odpowiedzi), 

c) warsztaty z programowania (1 odpowiedź), 

d) język niemiecki (23 odpowiedzi), 

e) sprawne dłonie (18 odpowiedzi), 

f) zajęcia logopedyczne (28 odpowiedzi), 

g) zajęcia socjoterapeutyczne (12 odpowiedzi). 

 

2. O jakie zajęcia dodatkowe wzbogaciliby Państwo ofertę edukacyjną przedszkola? 

Spośród wszystkich  ankietowanych rodziców, jedynie 31 osób stwierdziło, że przedszkole 

mogłoby wzbogacić swoją ofertę edukacyjną, wymieniając następujące zajęcia dodatkowe 

jakimi byliby zainteresowani: 

 zajęcia plastyczne (3 odpowiedzi), 

 zajęcia taneczne (8 odpowiedzi), 

  lekcje śpiewu (2 odpowiedzi), 

 szerszy zakres nauki języków obcych (2 odpowiedzi), 

 zajęcia sportowe i gimnastyczne (6 odpowiedzi), 

 zajęcia nauki liter i pisania (1 odpowiedź), 

 zajęcia muzyczne (3 odpowiedzi), 
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  zajęcia kucharskie (1 odpowiedź), 

 dogoterapia (1 odpowiedź), 

 fizjoterapia (1 odpowiedź), 

 zajęcia logopedyczne (1 odpowiedź), 

 zajęcia na basenie (1 odpowiedź), 

 nauka jazdy konnej (1 odpowiedź). 

 

3. Czy państwa dziecko objęte jest pomocą pedagogiczno-psychologiczną? 

 

Wśród ankietowanych rodziców, jedynie 7 osób stwierdziło, że ich dziecko zostało objęte 

pomocą pedagogiczno-psychologiczną, co stanowi 8% z ogółu 90 osób, które wypełniły 

ankiety. Zajęcia wymienione przez rodziców to (zaznaczyć należy, że niektórzy ankietowani 

wybierali jednocześnie kilka odpowiedzi): 

 

 zajęcia z logopedą (7 odpowiedzi - 8%), 

 zajęcia z pedagogiem (3 odpowiedzi – 3%), 

  zajęcia rewalidacyjne (5 odpowiedzi – 6%), 

 socjoterapia (6 odpowiedzi – 7%), 

 zajęcia z psychologiem (6 odpowiedzi – 7%), 

 sensoplastyka (2 odpowiedzi – 2%),   

 gimnastyka korekcyjna (1 odpowiedź – 1%). 

 

4. Jak oceniają państwo bazę lokalową i wyposażenie przedszkola? 

Ankietowani rodzice ocenili bazę lokalową i wyposażenie przedszkola jako – bardzo dobre 

(47 osób) i jako – odpowiednie (42 osoby). Jedna osoba zaznaczyła odpowiedź: - występują 

braki, jednak nie dokonała argumentacji do swojej odpowiedzi. 

5. Czy przedszkole wymaga odpowiedniego wyposażenia? 

 

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 85 osób z 90, które wypełniły ankiety. 78 osób 

spośród badanych rodziców odpowiedziało – nie. 7 osób odpowiedziało – Tak. Osoby te 

wymieniły w swoich odpowiedziach: klocki, książki i zabawki.  

 

6. Czy mają państwo możliwość udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących 

przedszkola? 

60 % badanych rodziców odpowiedziało – tak. 36% ankietowanych stwierdziło, ze nie mają 

udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola. 4% z ankietowanych rodziców nie 
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udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 

7. Czy dyrektor uwzględnia opinie rodziców w zarządzaniu placówką? 

 

Większość ankietowanych rodziców zaznaczyło odpowiedź – Nie wiem ( 58%).  

40% rodziców uważa, że dyrektor uwzględnia ich opinie w zarządzaniu placówką, a jedynie 

2% ankietowanych rodziców uważa, że ich opinia nie jest uwzględniana przez dyrektora. 

 

8. Jak państwo oceniają działania dyrektora zapewniające przedszkolu wspomaganie 

zewnętrzne (pozyskiwanie funduszy, sponsorów)? 

 

Ankietowani rodzice podzielili swoje odpowiedzi pomiędzy – Bardzo wysoko (43%), 

 a – Wysoko (43%). Zaledwie 14% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź – Średnio. 

 

IV. WYNIKI I WNIOSKI 
 

WYNIKI  Z  ANALIZY  ANKIET:  

 

1. Dyrektor zasięga opinii nauczycieli, uczniów i rodziców na temat pracy przedszkola 

oraz włącza rodziców w działania wychowawcze i organizacyjne, podejmowane na  

jego terenie.  

2. Dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych poprzez doposażenie bazy przedszkola, 

zabezpieczenie środków dydaktycznych umożliwiających realizację przyjętych 

programów nauczania i wychowania, w szczególności dostęp do komputerów, 

Internetu i programów multimedialnych oraz poprzez monitorowanie 

wykorzystywania posiadanych pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia. 

3. Dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego przedszkola, realizuje go 

i dokumentuje oraz opracowuje i wdraża system zapewniający podnoszenie jakości 

pracy przedszkola. 
4. Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz 

planuje i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły 

 i nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI 

 

A) Konsultować systematycznie z rodzicami,  uwzględniać ich propozycje  
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w planowaniu pracy przedszkola. 

B) Uświadamiać rodziców, że mają wpływ na planowanie pracy przedszkolu. 

C) Powołać zespół rodziców do współtworzenia Planu Profilaktyczno-Wychowawczego. 

 

 

IV. Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1 

Ankieta dla nauczycieli Przedszkola nr 5 w Sokółce- luty 2018 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA NR 5 w Sokółce – LUTY 2018 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM SŁUŻY JEGO ROZWOJOWI 
 

Szanowni Państwo, 
Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania. Bardzo prosimy o udzielenie rzetelnych  odpowiedzi. Ankieta jest 
anonimowa. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie. 
. 
 

1. Czy dyrektor organizuje pracę przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi 
regulaminami we współpracy z nauczycielami i rodzicami? 
- tak 
- nie 
 

2. Czy dyrektor współpracuje ze szkołami, organami prowadzącymi i rodzicami w zakresie związanym z obowiązkiem 
rocznego przygotowania przedszkolnego? 

- tak 
- nie 
 

3. Czy dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych? 
- tak (proszę podać przykład)  ...................................................................................... 
- nie 
 

4. Czy podejmowane są działania, mające na celu rozwój placówki? 
- tak (proszę podać przykład)  ..................................................................................... 

- nie 
 

5. Czy dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego przedszkola, realizuje go i dokumentuje? 
- tak 
- nie 
 

6. Czy dyrektor podejmuje współpracę ze szkołami wyższymi w organizowaniu na terenie placówki praktyk 
pedagogicznych? 

- tak 
- nie 
 

7. Czy w przedszkolu jest opracowywany i wdrażany system zapewniający podnoszenie jakości pracy placówki? 
- tak (proszę podać przykład)  ...................................................................................... 
- nie 

 

8. Czy  podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne w placówce? 
 
- tak (proszę podać przykład)  ...................................................................................... 
- nie 
 

9. Czy dyrektor planuje i organizuje pracę Rady Pedagogicznej? 
- tak 
- nie 

 
10.  Czy dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnia pomoc w ich doskonaleniu zawodowym? 
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- tak (proszę podać przykład)  ...................................................................................... 
- nie 
 

11. Czy, państwa zdaniem, dyrektor rzetelnie realizuje zadania zgodne z powierzonym stanowiskiem oraz z 
podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą? 
- tak 

- nie 
 

12. Czy mają państwo dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego  
nauczycieli?  

- tak (proszę podać przykład)  ...................................................................................... 
- nie 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety               

 

 

 

Załącznik nr 2 

Ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 w Sokółce-marzec-2018 

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM SŁUŻY JEGO ROZWOJOWI 
 

Szanowni Państwo 

Chcielibyśmy poznać państwa opinię na temat działań podejmowanych w naszym przedszkolu. Prosimy o podkreślenie 

wybranej odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ankieta jest anonimowa. 

 

1.W jakich zajęciach dodatkowych biorą udział państwa dzieci? 

a)koła zainteresowań 

b) gimnastyka korekcyjna 

c) warsztaty z programowania 

d) język niemiecki 

e) sprawne dłonie 

f) zajęcia logopedyczne 

g) zajęcia socjoterapeutyczne 

2. O jakie zajęcia dodatkowe  wzbogaciliby państwo ofertę edukacyjną przedszkola? 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy Państwa dziecko jest objęte pomocą pedagogiczno-psychologiczną? 

a) tak ( proszę podać, w jakich zajęciach uczestniczy państwa dziecko)…………………….. 

b) nie 

4. Jak oceniają państwo bazę lokalową i wyposażenie przedszkola? 

a) 5 – są bardzo dobre 

b) 4 – są odpowiednie 

c) 3 – występują braki 

d) 2 – występują znaczące braki 

e) 1 – są niedostateczne 

5.Czy przedszkole wymaga dodatkowego wyposażenia? 

a) nie  

b) tak (proszę podać przykład)……………………………………………. 

6. Czy mają państwo możliwość udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola? 

a)tak 

b) nie 

7. Czy dyrektor uwzględnia opinie rodziców w zarządzaniu placówką? 

a) tak 

b) nie  

c) nie wiem 

8. Jak państwo oceniają działania dyrektora zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne (pozyskiwanie fundusze, 
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sponsorów)? 

a) 5 – bardzo wysoko 

b) 4 – wysoko 

c) 3 – średnio 

d) 2 – nisko 

e) 1 – bardzo nisko 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

      

 

Załącznik nr 3 

Ankieta dla nauczycieli Przedszkola nr 5 w Sokółce- luty 2018 

 

DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONEW PODSTAWIE 

PROGRAMOWEJ 
 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania. Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.  

Z góry dziękujemy za poświęcony czas w celu jej wypełnienia. 

 

1.Czy zapoznała się Pani z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej ? 

a) tak 

b) nie 

 

2. Czy zapoznała Pani rodziców z nową podstawą programową? 

a) tak 

b) nie 

W jakiej formie i kiedy? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. W jaki sposób organizacja zabaw i sytuacji zadaniowych podczas zajęć wynika 

z wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej są 

wykorzystywane najczęściej? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jak monitoruje Pani realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. W jaki sposób monitoruje i analizuje Pani osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem 

jego możliwości rozwojowych? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. W jaki sposób wdraża Pani wnioski z tych analiz? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Co świadczy o skuteczności wdrażanych wniosków? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. W jaki formie przekazuje Pani rodzicom informacje o możliwościach rozwojowych 

i osiągnięciach dzieci ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

            Zespół ds. ewaluacji Przedszkola nr 5 w Sokółce 
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Załącznik nr 4 

Ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 w Sokółce-marzec-2018 

 

DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONEW PODSTAWIE 

PROGRAMOWEJ 
 

Szanowni Państwo 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania. Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.  

Z góry dziękujemy za poświęcony czas w celu jej wypełnienia. 

 

1.W jaki sposób zostali Państwo zapoznani z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego? 

a)zebranie z rodzicami 

b) strona internetowa 

c) informacja w szatni 

d) inna forma ………………………………………………………………………………. 

2. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciel stwarza Państwa dziecku możliwości do nabywania 

wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej podczas pobytu 

w przedszkolu ? 

a) tak 

b) nie 

3. Czy przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci? 

a) tak 

b) nie 

4. Czy jest Pan/Pani informowana na bieżąco o sukcesach i trudnościach swojego dziecka? 

a) tak 

b) nie 

5.Czy dostrzega Pan/Pani zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka? 

a) tak 

b) nie 

6. Jakie formy współpracy rodzica z przedszkolem ceni sobie Pani/ Pan najbardziej. Można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

a)zebrania z rodzicami 

b)rozmowy indywidualne z wychowawcą 

c)galeria prac dzieci 

d)informacje na tablicy 

e)zajęcia otwarte 

f)uroczystości i spotkania okolicznościowe 

g)strona internetowa przedszkola inne………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

                                             Zespół ds. ewaluacji Przedszkola nr 5 w Sokółce 

 


