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I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 

1. Cele ewaluacji wewnętrznej  

•  Pozyskanie informacji na temat efektywności podejmowanych działań w zakresie 

rozwijania kompetencji matematycznych dzieci 

2. Zakres diagnozowania 

• Obszar podstawy programowej: poznawczy  

• Rodzaj kompetencji: kompetencja matematyczna i naukowo techniczna 

3. Pytania kluczowe 

•  Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci? Jakie stosują metody i formy pracy?  

•  W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w 

zakresie opanowania treści matematycznych?  

• W jaki sposób nauczycielki organizują pracę z dziećmi zdolnymi matematycznie?  

• Czy podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do wzrostu poziomu 

umiejętności matematycznych dzieci? Jakie są to działania?  

4. Kryteria ewaluacji 

• Nauczyciele rozwijają kompetencję matematyczną u dzieci. 

• Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z dziećmi do kształtowania kompetencji 

matematycznej i naukowo technicznej. 

• Monitorowanie kształtowania kompetencji matematycznej odbywa się w perspektywie 

każdego dziecka. 

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 

• Ankieta dla rodziców 

• Ankieta dla nauczycieli 

• Analiza dokumentów 

• Obserwacja zajęć 

3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych 

• Wskazanie członków zespołu ewaluacyjnego - marzec 2020 

• Opracowanie koncepcji ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, przygotowanie 

narzędzi badawczych - marzec 2020 

• Przebieg ewaluacji: zbieranie informacji, przeprowadzenie badań, analiza 

dokumentów - kwiecień - maj 2020 

• Przygotowanie raportu, podsumowanie ewaluacji - czerwiec 2020 

Termin przekazania informacji - przedstawienie raportu i omówienie na Radzie 

Pedagogicznej, opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wyników i wniosków z 

przeprowadzonej ewaluacji - czerwiec 2020 

III Prezentacja wyników ewaluacji 

1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

Ankietę wypełniło 69 rodziców z wszystkich grup przedszkolnych, co stanowi 69% 

wszystkich rodziców. Respondenci udzielili odpowiedzi na 9 pytań. 

1) Czy przedszkole stwarza dziecku warunki do poszerzania wiedzy i nabywania nowych 

kompetencji matematycznych?  

- większość rodziców bo aż 93% odpowiedziało TAK, pozostali odpowiedzieli NIE lub nie 

mają zdania 

2) Jak oceniają Państwo umiejętności swojego dziecka (np. liczenia, określanie położenia 

przedmiotów w przestrzeni, nazywanie figur geometrycznych, porównywanie 

wielkości przedmiotów)? 



- w tym pytaniu 48,5 % rodziców odpowiedziało , że oceniają dobrze umiejętności swojego 

dziecka, 42,6 %, że bardzo dobrze, pozostali dostatecznie i poniżej przeciętnej. 

3) Czy Państwa dziecko przejawia trudności z opanowaniem pojęć matematycznych? 

- zdecydowana większość, bo aż 83,8 % odpowiedziało że NIE, natomiast 16,2 % 

odpowiedziało że TAK 

4) Jeżeli w powyższym pytaniu odpowiedzieli Państwo, że dziecko przejawia trudności, 

to czy nauczycielki przedstawiły Państwu plan pracy wychowawczej? 

- 65,2 % osób ankietowanych odpowiedziało że NIE, natomiast 34,8% udzieliło 

odpowiedzi TAK 

5) Czy według Państwa dziecko wyróżnia się wśród rówieśników poziomem pojęć 

matematycznych? 

-  na kolejne pytanie w ankiecie, 83,6 % odpowiedziało że NIE, 16,4 % że TAK 

6) Jeżeli w powyższym pytaniu odpowiedzieli Państwo, że dziecko wyróżnia się wśród 

rówieśników, to czy nauczycielki przedstawiły Państwu plan pracy z dzieckiem 

zdolnym? 

 - odpowiedzi NIE udzieliło 73,9 % rodziców, odpowiedzi TAK 26,1 % 

7) Czy podejmowane przez przedszkole działania w zakresie rozwijaniu umiejętności 

matematycznych uważają Państwo za wystarczające? 

- większość pytanych, bo aż 95,6 % odpowiedziało TAK, pozostali odpowiedzieli NIE 

8) Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczyli Państwo NIE, to proszę napisać dlaczego? 

- dziecko ma problem z rozpoznawaniem niektórych cyfr 

      - wydaje mi się, że mogłoby być trochę więcej zajęć matematycznych 

9) Co Państwa zdaniem mogłoby zrobić przedszkole, aby dzieci łatwiej przyswajały 

zagadnienia dotyczące treści matematycznych? 

- więcej łamigłówek 

- dodatkowe zajęcia związane tylko z matematyką 



- pokazywać codzienne życie w obrazie liczb, motywować do liczenia i pokazywać że 

dużo rzeczy, które nas otaczają opiera się na liczbach i kształtach, które można opisać w 

matematyczny, zabawny sposób 

- więcej zabaw dotyczących matematyki poprzez zabawę 

- więcej zabaw i gier matematycznych 

- nauka poprzez zabawę w krótkich blokach czasowych 

- więcej rzeczy, przedmiotów, pomocy naukowych przydatnych do rozwiązywania zadań 

matematycznych 

- dodatkowe zabawy i konkursy matematyczne 

- zachęcać rodziców do pracy z dzieckiem z treściami matematycznymi, poświęcać więcej 

czasu na zagadnienia dotyczących treści matematycznych 

- plansze edukacyjne – zadania na planszach z magnesami 

Analiza zebranego materiału badawczego z ankiet do rodziców pozwala stwierdzić ,   

iż większość ankietowanych rodziców uważa, że podejmowane przez przedszkole działania w 

zakresie rozwijania umiejętności matematycznych są wystarczające.  

Większość ankietowanych rodziców odpowiedziało, że nie zostało poinformowanych o 

dalszej pracy z dzieckiem zdolnym czy z dzieckiem które przejawia trudności matematyczne. 

2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

Ankietę przeprowadzono z 6 nauczycielkami ze wszystkich grup przedszkolnych co stanowi 

100%. Respondentki udzieliły odpowiedzi na 10 pytań. 

1) Czy przeprowadza Pani zajęcia matematyczne w grupie? 

Wszystkie osoby ankietowane odpowiedziały TAK czyli 100%. 

2) Jakie działania podejmuje Pani  swojej grupie w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci? Proszę wymienić: 

- przeliczanie przedmiotów 

-  porównywanie liczebności 

-  klasyfikowanie - określenie wielkości przedmiotów, porównywanie liczebności zbiorów 

-  orientacja w schemacie ciała i przestrzeni 



-  rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych 

- wykorzystanie liczmanów - przeliczanie na konkretach 

-  gry planszowe 

-  posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi 

-  odejmowanie, dodawanie 

- gry i zabawy matematyczne 

- elementy matematyki na każdych zajęciach 

-  elementy kodowania 

- wykorzystanie metody Dziecięca Matematyka, Kraina Liczb 

-  zadania tekstowe 

- eksperymenty 

- poprzez zajęcia matematyczne, wykorzystanie okazjonalnych sytuacji jak spacery czy 

wycieczki 

- zabawy ruchowe 

- wiersze, opowiadania, piosenki o treści matematycznej 

- udostępnienie klocków np. Dinesea, Lego 

 

3) Jakie stosuje Pani metody pracy w trakcie zajęć matematycznych?  

- Dziecięca matematyka - 100% 

- Ogrody Willy'ego - 0 % 

- Kodowanie na dywanie - 83,3 % 

- Zabawa dydaktyczna - 100% 

- metody oparte na obserwacji i pomiarze - 16,7 % 

- Kraina Liczb - 16,7 % 

- samodzielne doświadczenia, gry edukacyjne - 16,7 % 

 

4) Jakie stosuje Pani formy pracy w trakcie zajęć matematycznych? 

- Indywidualna - 100% 

- Grupowa - 100% 

- Zespołowa - 83,3 % 

- Małe zespoły - 16,7 % 

- Aktywizująca - burza mózgów - 16,7% 

 



5) Czy podczas realizacja pojęć matematycznych  korzysta Pani ze środków 

dydaktycznych? 

- na to pytanie 100% pytanych odpowiedziało TAK 

6) Czy podczas zajęć stosuje Pani zadania o różnym stopniu trudności? 

- 100% nauczycieli odpowiedziało TAK 

7) Czy rodzice dzieci mających trudności w zakresie umiejętności matematycznych 

otrzymali wytyczne /ćwiczenia do pracy w domu z dzieckiem? 

- 83,3 % pytanych odpowiedziało że TAK, 16,7% odpowiedziało że NIE 

8) Czy rodzice dzieci uzdolnionych matematycznie otrzymali wytyczne / ćwiczenia do 

pracy w domu z dzieckiem? 

- ankietowani odpowiedzieli po równo 50% dla TAK i 50% dla NIE 

9) W jaki sposób organizuje Pani pracę z dziećmi zdolnymi / przejawiającymi trudności 

w zakresie matematyki? 

- praca rano - 33,3% 

- praca po południu- 66,7% 

- dostosowanie wymagań do możliwości dziecka- 83,8 % 

- dodatkowe ćwiczenia podczas zajęć - 16,7 % 

- każda pora i sytuacja jest dobra na zabawy matematyczne - 16,7 % 

- dodatkowe zadania wg umiejętności dziecka - 16,7 % 

10) Jakie według Pani działania dodatkowe  - mające wpływ na podniesienie poziomu 

umiejętności matematycznych dzieci, należy podjąć w naszym przedszkolu? 

- konkursy matematyczne w przedszkolu jak również z innymi przedszkolami w 

mieście 

- prowadzić zajęcia z kodowania we wszystkich grupach przedszkolnych 

- wykorzystywanie podczas zajęć różnych metod 

- zajęcia dodatkowe w postaci kół zainteresowań 

- zorganizowanie ciekawych eksperymentów - zakupienie rzeczy do tego typu działań 

- zabawy przy tablicy interaktywnej 

- projekt czy innowacja ukierunkowana na zdolności matematyczne 

- zakup magicznego - matematycznego dywanu 

 

Analizując ankietę dla nauczycieli można stwierdzić, iż nauczyciele realizują w sposób 

prawidłowy kompetencję matematyczną  podczas swojej pracy dydaktyczno - 

wychowawczej.  



3. Opracowanie zbiorcze wyników analizy dokumentów. 

Po analizie dokumentów stwierdza się, iż 100% nauczycieli: 

-  planuje swoją pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z programem wychowania 

przedszkolnego, tworząc tygodniowe plany pracy 

- układa w planie treści zawierające kształtowanie kompetencji kluczowych w tym 

kształtowanie kompetencji matematycznej 

- poprzez realizację planu wspiera kształtowanie kompetencji matematycznej oraz naukowo - 

technicznej  

- prowadzi obserwację dziecka, spontaniczną, a także planową oraz nieustannie monitoruje 

rozwój swoich wychowanków 

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy 

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe 

1) Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci? Jakie stosują metody i formy pracy?  

Nauczycielki podejmują różnorodne działania w celu rozwijania umiejętności 

matematycznych u dzieci. Stosują aktywizujące metody pracy Dziecięcą Matematykę, 

Kodowanie na dywanie. Formy pracy w tym zbiorowa, grupowa i indywidualna oraz 

wymagania są dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci  

 

2) W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w 

zakresie opanowania treści matematycznych?  

Dostosowanie odpowiednich metod i form pracy, wyrównywanie braków podczas 

pracy indywidualnej z dzieckiem. 

3) W jaki sposób nauczycielki organizują pracę z dziećmi zdolnymi matematycznie?  

Poprzez zadania dodatkowe, które rozwijają umiejętności matematyczne. 

4) Czy podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do wzrostu poziomu 

umiejętności matematycznych dzieci? Jakie są to działania?  



Wprowadzenie ciekawych metod pracy, indywidualizacja pracy podczas zajęć. 

Rozwijanie umiejętności matematycznych przez zorganizowanie konkursu " Grę 

planszową" 

 

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron 

Mocne strony: 

- zaangażowanie kadry pedagogicznej w rozwijanie kompetencji matematycznej u dzieci 

- pomysłowa, otwarta na nowości kadra pedagogiczna  

- praca zespołowa nauczycieli, która wpływa na podniesienie efektów kształcenia 

- stosowanie różnorodnych metod w pracy z dziećmi, co sprzyja rozwojowi kompetencji 

matematycznej 

- organizowanie konkursu przedszkolnego na "Grę planszową" co sprzyja rozwojowi 

kompetencji matematycznych 

Słabe strony:  

- istnieją duże rozbieżności w ocenie komunikacji z rodzicami a nauczycielami odnośnie 

informowania o uzdolnieniach i trudnościach wychowanków (brak propozycji pracy w domu) 

- brak innowacji pedagogicznej obejmującej zagadnienia matematyczne 

- brak zajęć rozwijających uzdolnienia 

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

rozwoju przedszkola. 

- jeszcze lepsza współpraca z rodzicami w zakresie omawianych diagnoz dzieci i propozycji 

zajęć w domu 

- wprowadzenie innowacji matematycznej  

- organizacja konkursów matematycznych między przedszkolami w naszym mieście 



- umożliwienie dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych, które będą rozwijały ich 

uzdolnienia 

4. Formy/ sposoby upowszechnienia raportu. 

 Raport zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola na koniec czerwca 2020r. 

 


