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I. Zakres i cele ewaluacji wewnętrznej: 
 

1. Zakres diagnozowania i szczegółowe obszary ewaluacji: 
 
Praca przedszkola w sytuacji zwieszenia zajęć w czasie epidemii. 
 

2. Cel ewaluacji wewnętrznej: 
 
Ocena przebiegu, skuteczności i efektywności pracy przedszkola w sytuacji 
zawieszenia zajęć w czasie epidemii. 
   
3. Problem badawczy: 
 
Określenie stopnia efektywności pracy przedszkola w sytuacji zawieszenia zajęć w 
czasie epidemii. 
 
4. Pytania kluczowe: 
 
1. Jakie formy wspierania rodziców i dzieci wykorzystywane są przez nauczycieli 
przedszkola oraz w jakim stopniu spełniają one oczekiwania zainteresowanych? 
 
2. W jaki sposób przedszkole przekazuje informacje dotyczące swojej działalności 
w okresie zawieszenia zajęć? 
 
3.Czy nauczyciele znają nowe zasady organizacji pracy przedszkola w sytuacji 
zawieszenia zajęć? 
 
4. W jaki sposób realizowane są obowiązki w zakresie: 
 
a) dokumentowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w sytuacji zawieszenia zajęć, 
 
b) ewaluacji pracy własnej,  
 
c) wzajemnej współpracy? 
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5. Kryteria ewaluacji: 

 
1. Nauczyciele przekazują rodzicom i dzieciom propozycje różnorodnych aktywności 
dostosowując sposób komunikowania się do ich potrzeb i możliwości. 
 
2. Przedszkole przekazuje informacje dotyczące swojej działalności za pośrednictwem 
własnej strony internetowej. 
 
3. Nauczyciele znają przepisy dotyczące pracy przedszkola w okresie czasowego 
zawieszenia zajęć.  
 
4.a) Nauczyciele dokumentują swoją pracę zgodnie z ustaleniami.  
 
b) Nauczyciele na bieżąco analizują skuteczność podejmowanych przez siebie działań i 
modyfikują je w razie potrzeby. 
 
c) Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie celem skutecznej realizacji działań 
wychowawczo-dydaktycznych.  
 
 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji: 
 

1.  Źródła informacji o jakości pracy w obszarze objętym ewaluacją: 
 
- rodzice, 
- nauczyciele, 
- dyrektor. 
 
2. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji: 
 
1. Metody: 
  
- ankietowanie: 
ankieta dla rodziców 
ankieta dla nauczycieli  
- wywiad: 
wywiad z Dyrektorem 
- analiza dokumentów 
- opinie Dyrektora przedszkola. 
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2. Narzędzia: 
 
- plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, 
- opinie Dyrektora, nauczycieli, rodziców, 
- fotometria/zdjęcia, 
- protokoły Rady Pedagogicznej, 
- informacje na stronie internetowej przedszkola. 
 
 

      III.      Analiza  wyników ewaluacji: 

Wyniki opracowano na podstawie: 
1. Opracowania zbiorczego ankiet przeprowadzonych wśród rodziców; 
2. Opracowania zbiorczego wyników ankiety dla nauczycieli; 
3. Wywiadu dla Dyrektora; 
4. Analizy dokumentacji grup; 
5. Wniosków Dyrektora z analizy dokumentacji grup: dzienniki zajęć, plany 
miesięczne, sprawozdanie z tygodniowej realizacji zajęć, harmonogram pracy 
podczas zawieszenia zajęć. 

Działania podejmowane przez przedszkole zostały zaplanowane w związku 
z zawieszeniem zajęć związanym z COVID-19, przeprowadzone zgodnie z nowym 
harmonogramem ewaluacji. Nie przeprowadzono drugiej ankiety dla rodziców, gdyż 
mimo przywrócenia pracy placówki nie zgłoszono żadnego dziecka, a praca 
wychowawczo-dydaktyczna do końca roku szkolnego odbywała się zdalnie.  

Ewaluację przeprowadzono do czerwca 2020r. 
Przeprowadzono:  
- ankietę dla rodziców (zał. Nr 1) wypełniło 43/57 osób, co stanowi 93%,  
- ankietę dla nauczycieli (zał. Nr 2) wypełniło 7/7 osób, co stanowi 100 %,  
- wywiad z dyrektorem przedszkola (zał. Nr 3) wypełniła pani Dyrektor – 100 %. 
 
 
1.W wyniku analizy danych z przeprowadzonej ankiety dla rodziców (zał. Nr 1), 
składającej się z 10 pytań uzyskano następujące informacje:  
 
Na pytanie:  

1. Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia 
przedszkola spowodowanym zagrożeniem koronawirusem?  
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BARDZO DOBRZE  - 15 - 35% 
DOBRZE  - 23 - 53% 
TAK SOBIE  - 5 - 12% 
ŹLE  - 0  - 0% 
TRUDNO POWIEDZIEĆ  - 0 - 0% 
 

Na pytanie:  

2. Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?  
BARDZO DOBRZE  - 9 - 21% 
DOBRZE  - 29 - 67% 
TAK SOBIE  -  5 - 12% 
ŹLE  - 0 - 0% 
TRUDNO POWIEDZIEĆ - 0 - 0% 
 

Na pytanie:  

3. Jak oceniacie Państwo przepływ informacji ze strony przedszkola w sytuacji 
zagrożenia koronawirusem?  
BARDZO DOBRZE  - 25 - 58 % 
DOBRZE  - 13 - 30% 
TAK SOBIE  - 5 - 12% 
ŹLE  - 0 - 0% 
TRUDNO POWIEDZIEĆ - 0 - 0% 
 

Na pytanie:  

4. Skąd Państwo najczęściej czerpiecie informacje związane z działalnością 
przedszkola w sytuacji zagrożenia koronawirusem? 
Rodzice mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, głównie wskazywali: 
stronę internetową przedszkola  - 29 - 67% 
pocztę internetową prowadzoną przez nauczycieli  - 11 - 26% 
rodziców  - 9 -21% 
Facebook przedszkola - 1 - 2%,  
Wśród innych najczęściej pojawiał się komunikator WhatsApp.  
 

Na pytanie:  

5. Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem systematycznie pomimo 
zamknięcia przedszkola? 
TAK  - 43  - 100% 
NIE  - 0 - 0% 
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TRUDNO POWIEDZIEĆ  - 0 - 0% 
 

Na pytanie:  

6. Czy przekazują Państwu propozycje zabaw i zajęć dla dzieci, które można 
wykorzystać w domu?   
TAK  - 42 - 98% 
NIE  - 0  - 0% 
TRUDNO POWIEDZIEĆ  - 1 - 2% 
 

Na pytanie:  

7. Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych 
przekazywanych przez nauczycieli?  
TAK  - 42 - 98% 
NIE  - 0 - 0% 
TRUDNO POWIEDZIEĆ  - 1 - 2% 
 

Na pytanie:  

8. Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne 
Państwa zdaniem w domu? 

Rodzice wybierali najczęściej:  

 zajęcia plastyczne: malowanie, kolorowanie, rysowanie, wyklejanie, 
wycinanie, wykonywanie różnych dekoracji związanych z tematyką 
kompleksową, lepienie z plasteliny.  

 Zabawy muzyczne i ruchowe: zabawy przy piosence, poznawanie nowych 
piosenek, propozycje warsztatów muzycznych, 

 Gry i zabawy matematyczne, 

 Zabawy konstrukcyjne, 

 Zabawy i ćwiczenia logopedyczne,  

 Zabawy polegające na eksperymentowaniu, obserwacji i samodzielnych 
doświadczeniach, 

 Nagrania głosowe poleceń i objaśnień do kart pracy,  

 Propozycje wartościowych lektur.  
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Na pytanie:  

9. Jakimi formami kontaktu z nauczycielami bylibyście Państwo zainteresowani 
w zaistniałej sytuacji?  
Rodzice mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, głównie wskazywali: 
kontakt  poprzez WhatsAppa  - 40 - 90% 
pocztę internetową  - 9 - 21% 
kontakt telefoniczny  - 4 - 9% 
inne, jakie?  - 0 - 0%  

 
Na pytanie: 

10. Czego Państwo w obecnej sytuacji najbardziej oczekujecie od przedszkola?  

      Rodzice odpowiedzieli: 

 stałego kontaktu i dalszej współpracy, 

 zachowania zdrowego rozsądku,  

 nagrań głosowych, 

 uśmiechu, troski i zaangażowania, 

 otwarcia przedszkola. 
 
      Rodzice podkreślili także, że w zaistniałej sytuacji wychowawcy robią dużo: 

 utrzymują z nimi stały kontakt na komunikatorach,  

 są wsparciem, motywują do działań, 

 systematycznie proponują zabawy i gry, odnośniki do stron internetowych.  
Według Rodziców troska i zaangażowanie nauczycieli są odczuwane nawet przez sieć.  
 
 
Analiza ankiet dla Rodziców dowodzi, że: 
 
- w sytuacji zamknięcia przedszkola spowodowanym zagrożeniem koronawirusem  
większość rodziców dobrze radzi sobie z opieką, a dzieci dobrze znoszą pobyt 
w domu, 
- przepływ informacji ze strony przedszkola jest dobry, informacje te są czerpane 
głównie ze strony internetowej placówki,  
- nauczyciele pomimo zamknięcia przedszkola kontaktują się z rodzicami i dziećmi 
systematycznie, przekazują propozycje ciekawych i przydatnych zabaw oraz zajęć dla 
dzieci, z  których rodzice korzystają, 
- nauczyciele komunikują się z rodzicami poprzez WhatsAppa, co ich zdaniem, 
w dobie zawieszenia zajęć, jest zadawalającą formą kontaktu. 
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2. W wyniku analizy danych z przeprowadzonej anonimowej ankiety dla nauczycieli – 

(zał. Nr 2) składającej się z 5 pytań, uzyskano następujące informacje: 

 

Na pytanie: 

1. Czy zna Pani przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie 
zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w związku 
z pandemią?  
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli: 
Tak. 
Nauczyciele śledzą na bieżąco komunikaty i rozporządzenia wydawane przez MEN, 
Kuratorium oraz zapoznają się z zaleceniami wewnętrznymi placówki.  Uczestniczą 
w szkoleniach online na ten temat. 
 

Na pytanie: 

2. W jaki sposób komunikuje się Pani z rodzicami w zaistniałej sytuacji? 
Nauczyciele odpowiedzieli, że kontakt z rodzicami najczęściej odbywa się za pomocą 
komunikatora WhatsApp, a także poprzez rozmowy telefoniczne, pocztę mailową, 
smsy oraz stronę internetową. 
 

Na pytanie: 

3. Jak dokumentuje Pani swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną?  
Nauczyciele wymienili następujące dokumenty: 

 plany miesięcznie w systemie tygodniowym,  

 harmonogram pracy podczas zawieszenia zajęć,  

 wpisy do dziennika,  

 konspekty zajęć,  

 tabele frekwencji, 

 podsumowanie tygodnia wraz ze zdjęciami zamieszczane przez administratora 
na stronie internetowej przedszkola,  

 sprawozdanie z tygodniowej realizacji zajęć, 

 materiały i pomoce dydaktyczne przygotowywane na zajęcia,  

 informacje zwrotne od rodziców. 
 

Na pytanie: 

4. Jakie wnioski wysunęła Pani z autoewaluacji pracy? 
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Podczas autorefleksji nauczycielki wysunęły następujące wnioski: 

 współpraca z rodzicami układa się dobrze, chociaż nie wszyscy włączają się 
w proponowane aktywności, nie zawsze nauczyciele otrzymują informacje 
zwrotne,  

 większość zaplanowanych celów jest zrealizowana,  

 proponując zabawy i zadania należy zwrócić uwagę na używanie prostego 
i zrozumiałego języka,  

 dobór ćwiczeń powinien być dostosowany do aktualnych warunków 
domowych (np. nie każdy rodzic posiada drukarkę, żeby drukować karty pracy) 

 ważne jest odpowiednie motywowanie, docenianie wkładu pracy dzieci 
i rodziców podczas wykonywania proponowanych zadań, 

 trudności występują u nauczyciela języka obcego, podczas wprowadzania 
nowego słownictwa bez możliwości bezpośredniego kontaktu z dziećmi,  

 
Na pytanie: 

5. Jak ocenia Pani współpracę z pozostałymi nauczycielami? 
Nauczyciele uważają, że współpraca układa się dobrze: 

 są w stałym kontakcie wykorzystując komunikatory Internetowe, 

 wspólnie omawiają i planują działania,  

 wymieniają się spostrzeżeniami i uwagami,  

 udostępniają sobie ciekawe materiały do pracy zdalnej, 

 są w stałym kontakcie z administratorem strony internetowej przesyłając 
materiały i zdjęcia. 

 
 

Z analizy ankiet dla nauczycieli wynika, że: 
 
- znają i na bieżąco śledzą przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie 
zawieszenia zajęć,  
- utrzymują stały kontakt z rodzicami poprzez różne środki przekazu, 
- wszyscy nauczyciele dokumentują swoją pracę zgodnie z ustaleniami Rady 
Pedagogicznej, 
- nauczyciele zauważyli, że proponowane zajęcia powinny być dostosowane do 
możliwości wykonywania ich w warunkach domowych, 
- aktualna sytuacja nie pozwala realizację zagadnień w pełnym zakresie (szczególnie 
w przypadku języka obcego - wprowadzanie nowego słownictwa), 
- współpraca między nauczycielami układa się dobrze zarówno w zakresie 
komunikowania się pomiędzy sobą, jak i wymiany spostrzeżeń oraz ciekawych 
materiałów do pracy zdalnej.  
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3. Podczas wywiadu z Dyrektorem (zał. Nr 3) uzyskano następujące informacje na 3 
zadane pytania: 
 

1.  W jaki sposób nadzoruje Pani realizację podstawy programowej przez 
nauczycieli? 
Dyrektor odpowiedział, że sprawdza plany miesięczne, w których wskazane są 
realizowane obszary podstawy programowej; nauczycielki wypełniają arkusz 
realizacji podstawy programowej. Ponadto Pani Dyrektor podkreśliła, że prowadzi 
z nauczycielkami rozmowy na temat realizacji podstawy.   

 
2. Jak ocenia Pani współpracę nauczycieli w sytuacji zawieszenia zajęć? 
Współpraca między nauczycielami w ocenie Dyrektora jest dobra. Nauczycielki 
wymieniają się spostrzeżeniami na temat pracy zdalnej, zaangażowania dzieci 
i rodziców. Wymieniają się także pomysłami, linkami piosenek oraz zabaw 
pomocnych w pracy zdalnej.   
 
3. Czy uważa Pani, że organizacja funkcjonowania naszej placówki w okresie 
zawieszenia zajęć jest skuteczna?  
Dyrektor twierdzi, iż organizacja funkcjonowania przedszkola jest skuteczna na tyle, 
na ile pozwalają na to warunki kontaktu z dziećmi. Pracownicy i nauczycielki 
współpracują ze sobą. Efekty niestety nie są takie jak w przypadku bezpośrednich 
kontaktów z dziećmi, gdyż nie wszystkie elementy podstawy mogą być zrealizowane 
w pełnym zakresie, np. rozwój społeczny. Ponadto brak możliwości organizacji 
„wizyjnych” zajęć z większą grupą dzieci.  
 
 

IV. Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy w formie raportu. 
 
Analiza wszystkich zebranych danych oraz dokumentacji przedszkola pozwala na 
sformułowanie odpowiedzi na postawione pytania kluczowe: 
 
1. Jakie formy wspierania rodziców i dzieci wykorzystywane są przez nauczycieli     
przedszkola oraz w jakim stopniu spełniają one oczekiwania zainteresowanych? 

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych można stwierdzić, że 
nauczyciele pomimo zawieszenia zajęć systematycznie kontaktują się z rodzicami 
i dziećmi dostosowując sposób komunikowania do możliwości placówki oraz 
warunków domowych. Przekazywane propozycje zabaw i zajęć rodzice uznają za 
przydatne, ciekawe, spełniające ich oczekiwania. 
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2. W jaki sposób przedszkole przekazuje informacje dotyczące swojej działalności 
w okresie zawieszenia zajęć? 

Z analizy danych wynika, że działania przedszkola są systematycznie umieszczane na 
stronie internetowej placówki. Najważniejsze informacje dotyczące działalności 
przedszkola znajdują się w Aktualnościach, stworzono także dodatkowe zakładki: 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, religia, język angielski, logopedia, w których 
zamieszczane są materiały do pracy z dziećmi.  Po każdym tygodniu podsumowanie 
działań wychowawczo-dydaktycznych umieszczane jest w zakładkach dla rodziców 
poszczególnych grup wiekowych.  
 

3. Czy nauczyciele znają nowe zasady organizacji pracy przedszkola w sytuacji 
zawieszenia zajęć? 

Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że wszyscy nauczyciele znają 
nowe zasady organizacji pracy przedszkola w zaistniałej sytuacji. Na bieżąco śledzą 
rozporządzenia MEN, które wytyczają kierunki dalszej pracy przedszkola.  

 
4. W jaki sposób realizowane są obowiązki w zakresie: 
a) dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w sytuacji zawieszenia zajęć    

Z zebranych informacji wynika, że nauczyciele dokumentują swoją pracę zgodnie 
z ustaleniami Rady Pedagogicznej, opracowując następujące dokumenty:  

     - plany miesięcznie w systemie tygodniowym,  
     - harmonogram pracy podczas zawieszenia zajęć,  
     - wpisy do dziennika, 
     - tabele frekwencji, 
     - podsumowanie tygodnia wraz ze zdjęciami zamieszczane przez administratora na 
stronie Internetowej przedszkola,  
     - sprawozdanie z tygodniowej realizacji zajęć, 
     - materiały i pomoce dydaktyczne przygotowywane na zajęcia,  
     - informacje zwrotne od rodziców. 
 
Przedkładane dokumenty są nadzorowane przez Dyrektora placówki. 
 
b) ewaluacji pracy własnej  

Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić, że nauczyciele dokonują autorefleksji, 

w wyniku czego skuteczność ich oddziaływań przynosi lepsze rezultaty.  
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c) wzajemnej współpracy 

Współpraca między nauczycielami, w ocenie Dyrektora oraz nauczycieli, jest dobra. 

Nauczyciele są w stałym kontakcie, wymieniają się spostrzeżeniami, materiałami, 

linkami; ustalają wspólne kierunki działania, co pozwala na bardziej skuteczną 

pracę wychowawczo-dydaktyczną.  

Informacje zebrane w wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz 
udzielenie odpowiedzi na pytania kluczowe pozwalają na określenie stopnia 
skuteczności działań przedszkola w zakresie pracy przedszkola w sytuacji zwieszenia 
zajęć w czasie epidemii. 
 

Analiza zebranego materiału pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Praca zdalna była skuteczna na tyle, na ile było to możliwe w odczuciu rodziców, 
nauczycieli i Dyrektora.   

2. Metody pracy zostały dostosowane do kształcenia na odległość. Nauczyciele 
przesyłali różnorodne propozycje aktywności dla dzieci. 

3. Nauczyciele kierując się dobrą znajomością środowiska rodzinnego wychowanków 
oraz panującą sytuacją dostosowywali ilość i jakość wysyłanych zadań.  

4. Dyrektor na bieżąco monitorował pracę nauczycieli na podstawie przedkładanych 
przez nich dokumentów. 

5. Ze względu na brak możliwości technicznych praca z dziećmi nie mogła odbywać 
się „wizyjnie”. 

6. Realizacja dwóch obszarów podstawy programowej: społecznego oraz 
emocjonalnego została zrealizowana w mniejszym zakresie.   

  

V. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych 
kierunkach rozwoju przedszkola.  
 
W dalszej działalności naszego przedszkola należy: 

1.  W przypadku dalszego zawieszenia zajęć placówka powinna wyposażyć nauczycieli 

w służbowy sprzęt. 

2. Wskazane jest rozpoznanie oczekiwań rodziców odnośnie metod i form dalszej 

pracy zdalnej. 

 


