
W roku szkolnym 2020/2021 w naszej 
placówce została przeprowadzona 

ewaluacja wewnętrzna temat 
ewaluacji to: 

„Wykorzystywanie zasobów 
przedszkola i środowiska lokalnego na 

rzecz wzajemnego rozwoju”



W celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania przedszkola 
w środowisku lokalnym przeprowadzono badania wśród Instytucji 

współpracujących z przedszkolem, rodziców dzieci uczęszczających 
do przedszkola we wszystkich grupach wiekowych oraz nauczycieli 

pracujących w przedszkolu

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród Instytucji
Sporządzono i wystosowano ankietę do 10 
dyrektorów placówek/instytucji/organizacji, z którymi 
współpracowało Przedszkole w roku szkolnym 
2020/2021r. Otrzymano informację zwrotną z 10 
placówek/ instytucji/organizacji – 100%.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli
Sporządzono i wystosowano ankietę do 16 nauczycieli. 

Otrzymano informację zwrotną od 16 osób – 100%

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród rodziców
Sporządzono i wystosowano ankietę online do 40 

rodziców( 8 grup przedszkolnych po 5 ankiet) . 
Otrzymano informację zwrotną od 34 osób – 85%

Wnioski:
Przedszkole współpracuje z placówkami/instytucjami/organizacjami
zgodnie z własnymi potrzebami oraz potrzebami środowiska
lokalnego, z uwzględnieniem korzyści dla rozwoju dziecka.
Przedszkole reaguje na potrzeby środowiska, korzysta z jego
zasobów dla wzajemnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem
korzyści dla rozwoju dziecka.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym pomimo
trwającej pandemii, wykorzystuje technologię komputerową.

Rekomendacje:
Uwzględnić w planie współpracy ze środowiskiem lokalnym
propozycje przedstawione przez badane placówki/ instytucje/
organizacje, które wpłyną na owocniejszą współpracę i wzajemny
rozwój placówek.

Wnioski:
Nauczyciele w miarę możliwości współpracują z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym, głównie z Biblioteką oraz Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
Nauczyciele prowadząc współpracę z poszczególnymi instytucjami planują określone
działania, organizują uroczystości i imprezy, prelekcje, prezentacje, akcje
charytatywne. Efektem współpracy z instytucjami jest poszerzenie oferty edukacyjnej
przedszkola umożliwiającej rozwój zainteresowań, nabywanie nowych doświadczeń
i wiedzy wśród dzieci.
Dzięki współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w
środowisku lokalnym dzieci nabywają nowe doświadczenia, wiedzę, umiejętności,
rozwijają swoje zainteresowania oraz rozbudzają aktywność poznawczą i twórczą.
Nauczycielki w miarę możliwości angażują rodziców w działania podejmowane we
współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w konkursach, akcjach
charytatywnych, uroczystościach przedszkolnych oraz udział w zajęciach dodatkowych.
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym pozytywnie wpływa na ich wzajem
ny rozwój oraz rozwój dzieci.
Rekomendacje:
Aby utrzymać obecny wysoki poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalny
m wskazane jest dalsze kontynuowanie działań podejmowanych obecnie przez
nauczycieli.
Należy kontynuować współpracę z instytucjami lokalnymi w celu wzbogacania
działalności przedszkola.

Wnioski:
1.Rodzice wiedzą z jakimi instytucjami współpracuje przedszkole oraz jakie korzyści przynosi
ta współpraca dla dzieci i dla naszej placówki.
2. Podejmowana współpraca z instytucjami, okazywana pomoc dzieciom i rodzinom ma
pozytywny wpływ na rozwój każdego dziecka.
3. Rodzice angażują się w życie przedszkola, popierająjego działania oraz włączają się w
życie przedszkola i grupy,mają wpływ na działania przedszkola.
4.Wpływ rodziców na działania przedszkola ma swoje odzwierciedlanie w bogatej propozycji
form dalszej współpracy również w sytuacji konieczności organizowania pracy zdalnej.
5.Rodzice przekazują sugestie, które powinno realizować przedszkole, by w pełni zaspakajać
ich oczekiwania i potrzeby dzieci.
Rekomendacje:
1.Zgodnie z planowanym luzowaniem obostrzeń covidowych przez Ministerstwo Zdrowia
powrócić do organizacji wycieczek, wyjść poza teren przedszkola, spotkań z ciekawymi
ludźmi, uroczystości, zebrań grupowych dla rodziców a także indywidualnych konsultacji.
2. Na zebraniach z rodzicami nauczyciele powinni podkreślać efektywność współpracy z
instytucjami.
3.Uwzględnić możliwość angażowania firm zewnętrznych w proces edukacji i wychowania
dzieci poprzez organizację zajęć odpłatnych



WNIOSKI KOŃCOWE
W oparciu o analizę wyników przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedzi na pytania kluczowe. Zespół ewaluacyjny stwierdza:

1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby lokalnego środowiska. Działania są celowe i podlegają
ewaluacji. Wyniki wdraża się do poprawy współpracy.
2. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym przynosi korzyści w obu kierunkach i
zawsze ma na celu wszechstronny rozwój
wychowanków.
3.Przedszkole uwzględnia zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego.
4. Przedszkole zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego. Zakres współpracy ze środowiskiem
lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym,
wychowawczym, profilaktycznym, artystycznym i społecznym.
5.Przedszkole ma wypracowane sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym w sytuacji
konieczności prowadzenia pracy zdalnej.

REKOMENDACJE PODSUMOWUJĄCE EWALUACJĘ:
W oparciu o przeprowadzoną ewaluację wewnętrzną, w zakresie wykorzystania zasobów przedszkola i środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju, należy w dalszym ciągu dokonywać aktualizacji działań związanych z realizacją planu współpracy ze
środowiskiem lokalnym realizując zadania:
1.Uwzględnić w planie współpracy ze środowiskiem lokalnym propozycje przedstawione przez badane placówki/ instytucje/
organizacje, które wpłyną na owocniejszą współpracę i wzajemny rozwój placówek.
2. Aby utrzymać obecny wysoki poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym wskazane jest dalsze kontynuowanie
działań podejmowanych obecnie przez nauczycieli oraz uwzględnienie propozycji i oczekiwań instytucji i rodziców.
3.Zgodnie z planowanym luzowaniem obostrzeń covidowych przez Ministerstwo Zdrowia powrócić do organizacji wycieczek, wyjść
poza teren przedszkola, spotkań z ciekawymi ludźmi, uroczystości, zebrań grupowych dla rodziców, a także indywidualnych
konsultacji.
4. Na zebraniach z rodzicami nauczyciele będą wskazywać efektywność współpracy z instytucjami.
5.Uwzględnić potrzeby rodziców w zakresie zaangażowania firm zewnętrznych w proces edukacji i wychowania ich dzieci poprzez
organizację dodatkowych popołudniowych zajęć odpłatnych.
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