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Wymaganie 3: Dzieci są aktywne. 
 
Cel ewaluacji wewnętrznej: 
 

• Zgromadzenie informacji o wpływie atrakcyjności i różnorodności oferty edukacyjnej przedszkola na aktywność  i samodzielność dzieci. 
 

 
1. Problem badawczy: Ocena, czy oferta edukacyjna przedszkola sprzyja rozwojowi aktywności i samodzielności dzieci . 
 
 
Wymagania 
 

 
Wskaźniki 

 
Pytania kluczowe 
 

 
Narzędzia 
badawcze 

 
Grupa 
badawcza 

 
Osoby 
odpowiedzialne 

1. Dzieci są aktywne. 
 

1. Dzieci są zaangażowane w zajęcia 
prowadzone w przedszkolu i chętnie  
w nich uczestniczą. 
 

2. Oferta edukacyjna odpowiada 
potrzebom dzieci i rodziców? 

 
3. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które 

zachęcają dzieci do różnorodnych 
aktywności. 

 
4. Nauczycielki stosują metody 

aktywizujące w pracy z dziećmi. 
 
5. Dzieci są wdrażane do samodzielności. 

 

1. Czy dzieci są aktywne 
podczas zajęć oraz w których 
zajęciach chętnie uczestniczą? 
 
2. Czy dzieci mają możliwość 
rozwijania swoich zdolności  
i zainteresowań? 
 
3. Czy zdaniem rodziców oferta 
edukacyjna zaspokaja potrzeby 
ich dzieci?  
 
4. Jakie działania podejmują 
nauczyciele w celu wyzwalania 
aktywności dzieci? 
  
5. Czy nauczyciele stosują 
aktywizujące metody pracy? 

Ankieta dla 
nauczycieli 
Ankieta dla 
rodziców 
Analiza 
dokumentacji  
Obserwacja 
dzieci 

- nauczyciele  
- rodzice 
- dzieci 
 

Zespół 
ewaluacyjny: 
Kaleja – 
Adamczyk U. 
Marzena Rożek 
 
 



6. Jakie formy aktywności 
preferowane są przez dzieci            
i w jaki sposób wpływają na 
samodzielność dzieci? 
 
7. Czy dzieci aktywnie 
uczestniczą w działaniach na 
rzecz przedszkola  
i społeczności lokalnej? 

 
 
 
 
 
 
Wymaganie 4. Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. 
 
Cele ewaluacji wewnętrznej: 
 

• Pozyskanie niezbędnych informacji o organizacji bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.  
• Weryfikowanie działań wychowawczych mających na celu wykształcenie u dzieci podstawowych norm społecznych.  
• Zebranie informacji o wdrażaniu systemów motywacyjnych wzmacniających właściwe postawy dzieci.  

 
 
Problem badawczy: Ocena znajomości, stosowania i przestrzeganie norm społecznych, zasad bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw dzieci.  

 
 
Wymaganie 
 

 
Wskaźniki 

 
Pytania kluczowe 
 

 
Narzędzia 
badawcze 

 
Grupa 
badawcza 

 
Osoby 
odpowiedzialne 

Kształtowane są postawy                  
i respektowane normy 
społeczne. 

1. Dzieci w przedszkolu czują się 
bezpiecznie, znają obowiązujące 
normy i wzorce zachowań.  

2. Relacje pomiędzy członkami 
społeczności przedszkolnej służą 
zapewnieniu bezpieczeństwa 

1. W jaki sposób przedszkole 
zapewnia bezpieczne warunki 
pobytu dzieci w przedszkolu? 
  
2. W jaki sposób relacje 
pomiędzy członkami 
społeczności przedszkolnej 

Ankieta dla 
rodziców 
Ankieta dla 
nauczycieli  
Ankieta dla 
pracowników 
niepedagogicznych 

- nauczyciele 
- pracownicy 
niepedagogi- 
czni               
- rodzice  

Zespół 
ewaluacyjny: 
- Bończyk M., 
Malczyk W. 
 
 



dzieciom. 

3. W przedszkolu podejmuje się 
działania wychowawcze                       
i profilaktyczne mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych 
zachowań.  

4. W przedszkolu kształtuje się 
postawę odpowiedzialności dzieci 
za działania własne i działania 
podejmowane w grupie.  

5. Podejmowane działania 
wychowawcze i profilaktyczne są 
monitorowane i w razie potrzeb 
modyfikowane.  
 
 

wpływają na bezpieczeństwo 
dzieci? 
 
3. Jakie działania podejmuje 
przedszkole, aby zachowania 
dzieci nie stanowiły zagrożenia 
dla siebie i innych?  
 
4. Jakie działania związane z 
zachowaniem bezpieczeństwa 
oraz kształtowaniem właściwych 
postaw dzieci podejmują 
nauczyciele?  

5. W jaki sposób monitorowany 
jest poziom bezpieczeństwa 
dzieci oraz kształtowania 
właściwych postaw i wpajania 
norm społecznych i w jaki 
sposób wykorzystywane są 
wnioski? 
 

Arkusz do analizy 
dokumentów  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


