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I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 

1. Cele ewaluacji wewnętrznej  

  Ustalenie stopnia współpracy ze środowiskiem lokalnym również w czasach epidemii 

2. Zakres diagnozowania 

 Obszar podstawy programowej: społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka  

 Rodzaj kompetencji: kompetencje społeczne i obywatelskie 

3. Pytania kluczowe 

 Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa pozytywnie na rozwój 

emocjonalny i społeczny dzieci? 

 Jakie działania podejmuje przedszkole na rzecz środowiska lokalnego? 

 Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym 

współpracuje przedszkole? 

 Czy podejmowana współpraca sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno przedszkola, 

jak i środowiska lokalnego, przynosząc więc obopólne korzyści? 

 Czy czas epidemii znacząco wpływa na współpracę ze środowiskiem lokalnym w tym 

szczególnie z rodzicami? 

4. Kryteria ewaluacji 

 Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, również w czasach epidemii 

 Nauczyciele współpracuje ze środowiskiem lokalnym, również w czasach epidemii 

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji 

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

 Dyrektor 

 Nauczyciele  

 Rodzice 

 Dokumenty 

 

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji 
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 Ankieta dla rodziców 

 Ankieta dla nauczycieli 

 Analiza dokumentów 

 Strona internetowa przedszkola 

3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych 

 Wskazanie członków zespołu ewaluacyjnego – marzec 2021  

 Opracowanie koncepcji ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, przygotowanie 

narządzi badawczych – marzec 2021  

 Przebieg ewaluacji: zbieranie informacji, przeprowadzenie badań, analiza 

dokumentów – kwiecień – maj 2021  

 Przygotowanie raportu, podsumowanie ewaluacji – czerwiec 2021  

Termin przekazania informacji - przedstawienie raportu i omówienie na Radzie 

Pedagogicznej, opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wyników i wniosków z 

przeprowadzonej ewaluacji - czerwiec 2021 

III Prezentacja wyników ewaluacji 

1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

Ankietę wypełniło 50 rodziców losowo wybranych z wszystkich grup przedszkolnych, co 

stanowi 50% wszystkich rodziców. Respondenci udzielili odpowiedzi na 6 pytań. 

1) Czy wiedzą Państwo na czym polega współpraca ze środowiskiem lokalnym? 

- na pierwsze pytanie skierowane do rodziców, tak odpowiedziało 47 osób ,czyli  94% , 

odpowiedź przeczącą udzieliły 3 osoby czyli 6% ankietowanych. 

2) Czy Państwa zdaniem współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa pozytywnie na 

rozwój emocjonalny i społeczny dzieci? 

- na drugie pytanie, tak odpowiedziało 47 osób, czyli  94% , 1 osoba udzieliła odpowiedzi 

przeczącej, a 2 osoby się wstrzymały. 

3) Czy Państwa zdaniem udało nam się podjąć współpracę ze środowiskiem lokalnym? 

- na kolejne pytanie, tak odpowiedziało 47 osób, czyli  94% , 1 osoba udzieliła odpowiedzi 

przeczącej, a 2 osoby się wstrzymały. 
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4) Jak oceniacie Państwo współpracę naszego przedszkola ze środowiskiem lokalnym w skali 

od 1-5 (przyjmując, że 5 jest oceną najwyższą)? 

- na kolejne pytanie respondenci oceniali współprace naszego przedszkola ze środowiskiem 

lokalnym, najwyższą ocenę udzieliło 30 osób, czyli 60% rodziców, troszkę niższą ocenę 

udzieliło 13 osób, czyli 26% ankietowanych, jeszcze niższą ocenę przyznały 3 osoby tj. 6%, 

zaś po 2 osoby przyznały najniższe oceny, czyli 4% wszystkich ankietowanych. Od 

odpowiedzi wstrzymało się 4% osób. 

5) Czy Państwa zdaniem można by jeszcze w jakiś inny sposób współpracować ze 

środowiskiem lokalnym? 

- na kolejne pytanie, tak odpowiedziało 10 osób, czyli  20% , 36 osób czyli 72% udzieliło 

odpowiedzi przeczącej, a 8% osób się wstrzymało. 

6) Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczyli Państwo odpowiedź tak, to proszę wymienić w 

jaki sposób można by poszerzyć tą współpracę? 

- na ostatnie pytanie w ankiecie spośród 10 osób, które odpowiedziały TAK w pytaniu 5, 

odpowiedziały tylko 4 osoby czyli 40%. Oto odpowiedzi podane przez ankietowanych: 

- Spotkania z okolicznymi sprzedawcami, wizyta w kościele, częstsze wizyty gości, choć 

plany pewnie pokrzyżowała pandemia. 

- Ciężko stwierdzić w obliczu pandemii 

- Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, festyny (Mam świadomość że było to 

ograniczone przez Covid19) 

- Szukanie instytucji które chętnie podejmą współpracę zachowując wszelkie reżimy 

sanitarne. 

 

Analiza zebranego materiału badawczego z ankiet do rodziców pozwala stwierdzić, iż rodzice 

doceniają współprace przedszkola ze środowiskiem lokalnym, a także zauważają, że taka 

współpraca dobrze wpływa na rozwój dzieci. Rodzice zdają sobie sprawę, że epidemia 

utrudniła tą współprace, ale należy ją nadal poszerzać.  

 

2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

Ankietę przeprowadzono z 6 nauczycielkami ze wszystkich grup przedszkolnych co stanowi 

100%. Respondentki udzieliły odpowiedzi na 6 pytań. 
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1) Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i 

społeczny dzieci? 

Na pierwsze pytanie 100% nauczycieli udzieliło odpowiedzi TAK 

2) Jakie działania podejmuje przedszkole na rzecz środowiska lokalnego? 

Wśród wymienionych działań znalazły się takie jak: 

- Zbieranie nakrętek,  

- Zbieranie pieniędzy i występ na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  

- "Piernik dla Medyka", 

- "Mikołaj dla Hispicjum Cordis",  

- Zbiórka karmy i koców dla zwierząt w schronisku,  

- "Szkoła do hymnu",  

- Zbiórka kolorowych skarpetek (Światowy Dzień Zespołu Downa),  

- Współpraca ze stowarzyszeniami,  

- Zbieranie pieniędzy dla WOŚP  

- Góra grosza,  

- Współpraca z lokalnymi instytucjami tj. policja,  

- Udział i organizacja między przedszkolnych konkursów np.: „Moje dziecięce marzenia” 

- Przyłączanie się do akcji charytatywnych,  

3) Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje 

przedszkole? 

Respondentki wymieniały poniższe instytucje i organizacje: 

-  Komisariat Policji,  

- Dogoterapeta,  

- Pszczelarze,  

- Górnicy,  

- Klub Seniora - Sami Swoi,  

- TMR,  

- biblioteka, 

- straż pożarna 

4) W jaki sposób Przedszkole mogło by poszerzyć współpracę ze środowiskiem lokalnym? 

Propozycje podane przez nauczycieli: 

- włączanie się w inne akcje,  

- nawiązać współpracę z innymi instytucjami,  
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- współpracować z osobami, które chcą podzielić się swoimi pasjami, zainteresowaniami,  

- współpracować z lokalnymi pasjonatami. 

5) Czy podejmowana współpraca sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno przedszkola, jak i 

środowiska lokalnego, przynosząc więc obopólne korzyści? 

Na ostatnie pytanie 100% nauczycieli udzieliło odpowiedzi TAK 

 

Analizując ankietę wypełnioną przez wszystkich nauczycieli można stwierdzić, że pomimo 

epidemii udało się podjąć współpracę ze środowiskiem lokalnym, choć ta sytuacja znacząco i 

niekorzystnie na nią wpłynęła. Nauczyciele mają świadomość, że można poszerzać takie 

działania i podają wiele pomysłów, które z pewnością będą zrealizowane w kolejnym roku 

szkolnym.  

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy 

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe 

1) Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa pozytywnie na rozwój 

emocjonalny i społeczny dzieci 

Rodzice doceniają współprace przedszkola ze środowiskiem lokalnym, a także zauważają, że 

taka współpraca dobrze wpływa na rozwój dzieci. 

2) Jakie działania podejmuje przedszkole na rzecz środowiska lokalnego? 

 Przedszkole w minionym roku współpracowało z wieloma lokalnymi instytucjami, 

stowarzyszeniami, działało na rzecz chorych dzieci, wspierało hospicja, schroniska dla 

zwierząt, organizowało i brało udział w licznych konkursach przedszkolnych, przyłączało się 

do akcji charytatywnych 

      3)   Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym 

współpracuje przedszkole? 

Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami działającymi w 

środowisku lokalnym: Komisariat Policji, Dogoterapeuta, Pszczelarze, Górnicy, Klub Seniora 

- Sami Swoi, TMR, Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy, Komenda Powiatowa  Straży 

Pożarnej w Rydułtowach 

4) Czy podejmowana współpraca sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno 

przedszkola, jak i środowiska lokalnego, przynosząc więc obopólne korzyści? 
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Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno 

przedszkola jak i środowiska lokalnego z obopólną korzyścią. 

5) Czy czas epidemii znacząco wpływa na współpracę ze środowiskiem lokalnym 

w tym szczególnie z rodzicami? 

Przedszkole pomimo trwającej epidemii udało się nawiązać współpracę ze środowiskiem 

lokalnym oraz z rodzicami choć ta sytuacja znacząco i niekorzystnie na nią wpłynęła.  

    

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron 

Mocne strony: 

- zaangażowanie kadry pedagogicznej we współpracę ze środowiskiem lokalnym 

- pomysłowa, otwarta na nawiązanie współpracy z nowymi instytucjami, pasjonatami - kadra 

pedagogiczna  

- fotorelacje wydarzeń,   przedszkolnych na portalach społecznościowych , co wzmocniło 

współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

Słabe strony:  

- utrudniony z powodu pandemii dostęp do odwiedzania innych placówek, instytucji, udziału 

w imprezach plenerowych 

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków 

rozwoju przedszkola. 

Przedszkole mogło by poszerzyć współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez: 

- włączanie się w inne akcje,  

- nawiązanie  współpracy z innymi instytucjami,  

- współpracowanie z osobami, które chcą podzielić się swoimi pasjami, zainteresowaniami,  

- współpracować z lokalnymi pasjonatami. 

 

4. Formy/ sposoby upowszechnienia raportu. 

 Raport zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola na koniec czerwca 2021r. 
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