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I. Przedmiot i cel ewaluacji: 

 

Przedmiot ewaluacji : Wymaganie 6 - Rodzice są partnerami przedszkola. 

Cel ewaluacji: Doskonalenie i usprawnienie zasad współpracy z rodzicami w celu 

podniesienia jakości pracy przedszkola. 

 

Pytania badawcze:  

 W jakich działaniach przedszkola uczestniczą rodzice? 

 Jakie są formy współpracy przedszkola z rodzicami? 

 Czy  przedszkole pozyskuje i w jaki sposób opinie rodziców na temat swojej pracy? 

 Jaka jest opinia rodziców i nauczycieli na temat wzajemnej współpracy ? 

 Jak oceniana jest wzajemna współpraca z nauczycielami przez rodziców? 

 Czy rodzice współdecydują w sprawach wychowawczych przedszkola i biorą 

aktywny udział w działaniach? 

 

    Kryteria ewaluacji: 

 Rodzice współdecydują o sprawach przedszkola i aktywnie uczestniczą w 

podejmowanych działaniach. 

 Rodzice są informowani o funkcjonowaniu i rozwoju dziecka. 

 Rodzice korzystając z różnych źródeł czerpią informacje o życiu przedszkola i grup. 

 Rodzice czują się partnerami przedszkola. 

 

II. Zakres badania ewaluacyjnego: 

 

Badaniom poddano:  

 Działania nauczycieli 

 Działania rodziców 

 Organizację pracy przedszkola 

Metody i narzędzia badawcze wykorzystane podczas ewaluacji: 

 Sondaż diagnostyczny (ankiety dla rodziców i nauczycieli) 

 Analiza dokumentów (dzienniki zajęć, plany zebrań grupowych, protokoły, itp.) 

 



III. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 

 

Przebieg (czynności, 

zadania) 

Termin Odpowiedzialni 

Określenie przedmiotu, 

kryteriów, weryfikacja pytań 

kluczowych, celu ewaluacji 

Wrzesień 2019 Zespół ewaluacyjny 

Dobór metod i próby 

badawczej 

Październik 2019 Zespół ewaluacyjny 

Opracowanie narzędzi 

badawczych  

Listopad 2019 Zespół ewaluacyjny 

Badanie ankietowe rodziców 

i nauczycieli 

Styczeń 2020 Wychowawcy grup 

Analiza dokumentów Styczeń 2020 Zespół ewaluacyjny 

Opracowanie wyników 

badań, analiza informacji, 

wyciąganie wniosków, 

formułowanie rekomendacji 

Styczeń 2020 Zespół ewaluacyjny 

Pisanie raportu Luty 2020 Zespół ewaluacyjny 

Przedstawienie wyników i 

raportu dyrektorowi i Radzie 

Pedagogicznej 

Luty 2020 Zespół ewaluacyjny 

 

 

IV. Prezentacja danych: 

Ankieta dla rodziców 

Ankieta dla rodziców składała się z 13 pytań. W ankiecie wzięło udział 60 rodziców. Celem ankiety 

jest analiza opinii na temat funkcjonowania przedszkola. 

Pytanie 1. Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola? 

Odpowiedź A) tak – 100% 

Odpowiedź B) nie – 0% 

Pytanie 2. Czy jest Pani/ Pan zadowolona/y z przedszkola do którego uczęszcza dziecko? 

Odpowiedź A) tak – 83,3% 

Odpowiedź B) nie – 0% 

Odpowiedź C) trudno powiedzieć – 16,6% 

Pytanie 3.Czy Pani/Pana dziecko chętnie przychodzi do przedszkola? 

Odpowiedź A) tak – 86,6% 

Odpowiedź B) nie – 0% 

Odpowiedź C) trudno powiedzieć – 13,3% 

Pytanie 4.Jak częste są Pani/Pana kontakty z przedszkolem? 

Odpowiedź A) codzienne – 80% 

Odpowiedź B) kilka razy w miesiącu – 16,6% 

Odpowiedź C) raz w miesiącu – 1,6% 



Odpowiedź D) rzadziej niż raz w miesiącu – 1,6% 

Pytanie 5. Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy 

przedszkola? 

Odpowiedź A) zebrania z rodzicami – 80% 

Odpowiedź B) rozmowy indywidualne – 100% 

Odpowiedź C) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń – 50% 

Odpowiedź D) wystawa prac plastycznych dzieci – 33.3% 

Odpowiedź E) zajęcia otwarte – 50% 

Odpowiedź F) imprezy i uroczystości – 80% 

Pytanie 6. W jaki sposób Pani/Pan współpracuje z przedszkolem? 

Odpowiedź A) udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych – 100% 

Odpowiedź B) pomoc w pracach fizycznych na rzecz przedszkola (remonty, sprzątanie) – 0% 

Odpowiedź C) udział w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych – 50% 

Odpowiedź D) udzielanie pomocy materialnej – 33.3% 

Odpowiedź E) współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami – 

16,6% 

Odpowiedź F) udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną 

(konkursy, festyny, akcje społeczne i charytatywne) – 80% 

Odpowiedź G) przedstawienia z udziałem rodziców – 0% 

Odpowiedź H) – udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole – 0% 

Odpowiedź I) udział w konsultacjach – 25% 

Pytanie 7. Czy ma Pani/Pan poczucie, że ma Pani/Pan wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu? 

Odpowiedź A) tak – 70% 

Odpowiedź B) nie – 16,6% 

Odpowiedź C) trudno powiedzieć – 13,3% 

Pytanie 8. Jak układają się Pani/Pana kontakty z wychowawcami dziecka? 

Odpowiedź A) dobrze – 100% 

Odpowiedź B) źle – 0% 

Odpowiedź C) trudno powiedzieć – 0% 

Pytanie 9. Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów 

dotyczących dziecka? 

Odpowiedź A) tak – 100% 

Odpowiedź B) nie – 0% 

Odpowiedź C) trudno powiedzieć – 0% 



Pytanie 10.Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie placówki (logopeda, 

psycholog)? 

Odpowiedź A) tak – 100% 

Odpowiedź B) nie – 0% 

Pytanie 11. Jak ocenia Pani/Pan swój stopień współpracy z przedszkolem? 

Odpowiedź A) bardzo dobrze – 33,3% 

Odpowiedź B) dobrze – 58,3% 

Odpowiedź C) wystarczająco – 8,3% 

Odpowiedź D) źle – 0% 

Pytanie 12. Jak ocenia Pani/Pan obieg informacji między przedszkolem a rodzicami? 

Odpowiedź A) bardzo dobry – 58,3 % 

Odpowiedź B) dobry – 41,6% 

Odpowiedź C) zły – 0% 

Pytanie 13.Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola? 

Odpowiedź A) od nauczycieli – 75% 

Odpowiedź B) z informacji na tablicy ogłoszeń – 25% 

Odpowiedź C) z plakatów – 91,6% 

Odpowiedź D) ze strony internetowej – 33,3% 

Odpowiedź E) od dziecka – 41,6% 

 

Ankieta dla nauczycieli 

 Ankieta składała się z 12 pytań. Udział w ankiecie wzięło 12 nauczycieli. Celem badań jest analiza 

działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność przedszkola. 

 

Pytanie 1. Czy nauczyciele rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem? 

Odpowiedź A) zdecydowanie tak – 75% 

Odpowiedź B) raczej tak – 25% 

Odpowiedź C) raczej nie – 0% 

Odpowiedź D) nie – 0% 

Pytanie 2. W jaki sposób uzyskuje się informacje na temat tych potrzeb? 

Odpowiedź A) indywidualna rozmowa z rodzicami – 66,7% 

Odpowiedź B) zebrania z rodzicami – 83% 

Odpowiedź C) ankiety dla rodziców – 50% 

Pytanie 3.Czy nauczyciele opracowują plan współpracy z rodzicami? 



Odpowiedź A) tak – 100% 

Odpowiedź B) nie – 0% 

Pytanie 4. Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy opracowywaniu planu współpracy? 

Odpowiedź A) kalendarz imprez przedszkolnych i uroczystości – 91,6% 

Odpowiedź B) aktualne problemy dydaktyczne i wychowawcze – 66,7% 

Odpowiedź C) wspólne działania na rzecz integracji przedszkola ze środowiskiem  (np. organizacja 

festynu, akcja „Cała Polska czyta dzieciom, „Ciekawe zawody rodziców”) – 83% 

Pytanie 5. Jakie formy współpracy proponuje się rodzicom? 

Odpowiedź A) zebrania ogólne – 91,6% 

Odpowiedź B) spotkania indywidualne – 83% 

Odpowiedź C) spotkania okolicznościowe – 91,6% 

Odpowiedź D) zajęcia otwarte – 83% 

Odpowiedź E) udział w akcjach organizowanych na terenie placówki – 75% 

Pytanie 6.Jakie tematy poruszane są podczas spotkań i zebrań z rodzicami? 

Odpowiedź A) sprawy organizacyjne – 100% 

Odpowiedź B) informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu dzieci -100% 

Odpowiedź C) informacje o funkcjonowaniu w grupie – 83% 

Pytanie 7. Jak często organizuje się spotkania indywidualne z rodzicami? 

Odpowiedź A) raz w miesiącu – dni otwarte – 91,6% 

Odpowiedź B) w miarę potrzeb nauczyciela – 66,7% 

Odpowiedź C) w miarę potrzeb rodzica – 41,6% 

Pytanie 8. Co jest tematem spotkań indywidualnych z rodzicami? 

Odpowiedź A) informacje o trudnościach dziecka – 75% 

Odpowiedź B) informacje o problemach z zachowaniem dziecka – 58,3% 

Odpowiedź C) informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie – 83% 

Odpowiedź D) informacje o szczególnych uzdolnieniach dziecka – 33,3% 

Pytanie 9. Jak przebiega indywidualne spotkanie z rodzicami? 

Odpowiedź A) rozmowa z rodzicem i ewentualne ustalenie planu działań – 58,3% 

Odpowiedź B) przekazanie informacji – 100% 

Odpowiedź C) spotkanie i rozmowa z udziałem dyrekcji bądź specjalisty – 16,6% 

Pytanie 10. Jak  ocenia się zaangażowanie rodziców w prace przedszkola? 

Odpowiedź A) bardzo dobrze – 41,6% 

Odpowiedź B) raczej dobrze – 58,3% 

Odpowiedź C) raczej źle – 0% 



Pytanie 11. W jakie formy współpracy angażują się rodzice? 

a)udział w uroczystościach 

- bardzo chętnie – 83% 

- raczej chętnie – 16,6% 

- raczej niechętnie – 0% 

b)udział w akcjach organizowanych przez przedszkole (np. „Cała Polska czyta dzieciom”) 

- bardzo chętnie – 25% 

- raczej chętnie – 33,3% 

- raczej niechętnie – 41,6% 

Pytanie 12. Jak nauczyciele oceniają swoją współpracę z rodzicami? 

Odpowiedź A) bardzo dobrze – 33,3% 

Odpowiedź B) dobrze – 66,7% 

Odpowiedź C) źle – 0% 

 

Analiza dokumentów 

Wykaz badanych dokumentów: 

 Dzienniki zajęć 

 Plany zebrań grupowych wraz z listami obecności rodziców 

 Protokoły zebrań z rodzicami 

 Listy obecności rodziców na zajęciach otwartych  

 Sprawozdania nauczycieli z prowadzonej pracy wychowawczo – dydaktycznej 

 Notatki własne 

 Gazetka ścienna dla rodziców – „Kącik dla rodzica” 

 

Z analizy ww. dokumentacji wynika , że:  

Nauczyciele motywują rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez:  

 dostarczanie informacji o życiu przedszkola/grupy, o rozkładzie dnia, godzinach pracy 

nauczycieli, programie wychowania przedszkolnego, statucie, koncepcji pracy przedszkola, 

działaniach przedszkola wynikających z planu pracy przedszkola, sposobie prowadzenia 

obserwacji pedagogicznych. 

 zachęcenie rodziców do współdecydowania o sprawach przedszkola (organizowanie 

wydarzeń, w których biorą udział dzieci, włączania się rodziców w realizację zaplanowanych 

działań wychowawczych). 

  przekazywanie informacji o zasadach przepływu informacji pomiędzy rodzicami a 

nauczycielem 

 zachęcenie do wysuwania własnych propozycji 

 docenianie zaangażowania rodziców -podziękowania słowne i pisemne -dyplomy 

 zachęcenie do udziału w konkursach 

 zachęcenie rodziców do udziału w zajęciach otwartych. 

 



Rodzice angażują się w życie przedszkola w następujący sposób:  

 pomoc w organizacji konkursów i imprez okolicznościowych 

 udział w zajęciach integracyjnych i otwartych 

 pomoc w organizacji wycieczek 

 przygotowywanie strojów dla dzieci na uroczystości przedszkolne 

 włączanie się we wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci (współpraca z nauczycielami w 

zakresie niwelowania trudności dzieci w opanowywaniu umiejętności) 

 udział w zajęciach edukacyjnych wzbogacających wiedzę i doświadczenie dzieci 

 udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole 

Rodzice inicjują na rzecz rozwoju dziecka/przedszkola następujące działania:  

 kserowanie kolorowanek i kart pracy dla dzieci 

 doposażenie grupy w zabawki, układanki, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze 

 działania podejmowane w ramach Rady Rodziców 

 

V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy. 

 

Wnioski 

  Analiza pozyskanych informacji prowadzi do wniosku, że przedszkole współpracuje z rodzicami w 

różnych obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice mają 

możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w 

przedszkolu decyzjach. Wiele działań realizowanych w placówce ma na celu wspieranie rodziców w 

wychowaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają 

z tej możliwości. Wśród wielu dowodów wymienionych przez rodziców i nauczycieli można wskazać: 

możliwość wyrażania swojego zdania podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami, na zebraniach 

grupowych i ogólnych, jak również przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych. Rodzice mają wpływ 

na działania dydaktyczne, wychowawcze, a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane. Rodzice chętnie 

uczestniczą w podejmowanych działaniach – wspólnie organizują i przygotowują imprezy i uroczystości 

przedszkolne. Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci: 

pogadanki, szkolenia dla rodziców, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, wskazywanie 

możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, badania logopedyczne oraz 

opieka specjalisty, informacje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola. W trosce o 

polepszenie współpracy prowadzony jest kącik dla rodziców, strona internetowa, w których to informuje 

się rodziców o bieżących sprawach, uroczystościach i innych ważnych wydarzeniach mających miejsce w 

przedszkolu i na polu oświaty. 

 

 Efekty i mocne strony:  

 Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami ,którzy angażują się w 

życie przedszkola. Nauczyciele poszczególnych grup uważają, że mają dobry kontakt z rodzicami, 

a opinie i uwagi dotyczące rozwoju poszczególnych dzieci najczęściej wymieniane są w trakcie 

kontaktów indywidualnych .  

 Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem, odpowiada im sposób współpracy i jej 

organizacja.  

 Rodzice włączają się do :  

- wspólnego przygotowywania imprez grupowych i przedszkolnych ,  

- przygotowywania strojów oraz dekoracji na uroczystości przedszkolne  

- wykonywania z dziećmi prac na konkursy przedszkolne oraz ogólnopolskie  

- promowania placówki na zewnątrz 



- współpracy ze środowiskiem lokalnym 

 Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami. Dostrzegają i doceniają wykształconą i 

kreatywną kadrę pedagogiczną, według ich opinii dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola! 

 Rodzice wysoko oceniają organizację przedszkola oraz przepływ informacji, a o istotnych 

sprawach dowiadują się z systematycznie prowadzonej strony internetowej, tablicy ogłoszeń oraz 

plakatów w holu przedszkola.  

 Obserwacje wszystkich nauczycieli dowodzą, że rodzice są zachęcani są do dzielenia się opiniami 

na temat pracy przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach i 

korzystają z tej możliwości.  

 Analiza dokumentacji grup dowodzi, że nauczycielki grup posiadają opracowane plany 

współpracy z rodzicami, podczas których omawiane są bieżące sprawy grup oraz podejmowane są 

różnorakie działania w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i 

przedszkola. Wskazywane są możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogiczej. W przedszkolu prowadzona jest też terapia logopedyczna i zajęcia z psychologiem.  

 Przedszkole stwarza warunki do udziału dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach: udział w 

projektach, innowacji oraz konkursach, a rodzice chętnie wspomagają w realizowanych zadaniach. 

  Podczas spotkań z Radą Rodziców uzgadniane są: organizacje imprez przedszkolnych czy też 

wycieczek grupowych.  

Słabe strony:  

 Niezbyt duże zainteresowanie rodziców akcją „Cała Polska czyta dzieciom”, „Ciekawe zawody 

rodziców”. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem. 

 Prowadzić na bieżąco stronę internetową przedszkola.  

 Wskazywać efekty działań zainicjowanych przez rodziców na rzecz rozwoju dziecka/przedszkola. 

 Na bieżąco informować rodziców o codziennych inicjatywach i potrzebach placówki poprzez 

stronę internetową, zebrania grupowe, kącik dla rodziców, w celu zwiększenia ich aktywności 

ukierunkowanej na współpracę z przedszkolem. 

 Skutecznie uświadamiać rodzicom ich możliwość wpływania na edukację i wychowanie dzieci. W 

większym stopniu zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze 

specjalistami, organizowanych na terenie przedszkola 

 

 

 

 


