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Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej –  

rok szkolny 2016/2017 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

W SZCZECINKU 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Wymaganie 5.  

Respektowane są normy społeczne 

Wymaganie 6 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

Wymaganie 12 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

 

 

 

Wymaganie 6 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
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Wymaganie 5 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

1. Są określone wymagania w zakresie zachowań i postaw dzieci ( kodeksy, różne regulaminy)  

 

2. Dzieci w większości respektują przyjęte w zabawie z rówieśnikami zasady. 

 

3. Dzieci chętnie podejmują zabawy z rówieśnikami. 

 

4. W większości potrafią rozwiązać konflikty z rówieśnikami. 

 

5. Dzieci rozróżniają zachowania pożądane od niepożądanych 

 

6. Dzieci są zachęcane do samodzielności i większość czynności samoobsługowych potrafią 

wykonać samodzielnie. 

 

7. Dzieci uważają przedszkole za miejsce bezpieczne. 

 

8.  Funkcjonuje system kar i nagród. Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi nagrody 

mające wpływ na zachowanie dzieci zgodnie z przyjętymi normami (np.  pochwały ustne,  

pochwała w formie znaczka, przydział pożądanej przez dziecko roli).  

 

9. Stosowane w oddziałach przedszkolnych nagrody mają wymiar motywujący dzieci do 

nabywania zachowań zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.  

 

10. Dzieci wykazują w różnych sytuacjach chęć zdobycia pochwały, nagrody, dziecko ma 

poczucie własnej wartości, czuje się akceptowane społecznie. Informacje o pozytywnych 

zachowaniach dzieci są przekazywane rodzicom i utrwalane w różnych sytuacjach w czasie 

codziennego pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych.  

 

11. Analizuje się i ocenia prowadzone działania wychowawcze. Wnioski z prowadzonych 

działań są wykorzystywane do dalszej pracy z dziećmi. 

 

12. Prowadzone są zajęcia o tematyce wychowawczej, rozmowy z rodzicami, próby 

rozwiązywania zaistniałych problemów wspólnie z rodzicami, rozmowy indywidualne z 

dziećmi. 

 

13. W grupach dzieci ustala się wspólnie kodeks przedszkolaka i zasady obowiązujące w 

zabawie. W przypadku agresywnych zachowań dziecka stosowana jest przerwa w zabawie i 

czas na wyciszenie. 

 

 

 



                                                                                                                 Załącznik nr ....... do Protokołu nr ..... 

                                                                                                              Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  

                                                                                              im. Jana III Sobieskiego  

                                                                                                                   w Szczecinku z dn. ............................ 

 

 

Wymaganie 6  

 

Wnioski i rekomendacje 

1. Rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną i 

wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych diagnoz do planowania  pracy. 

2. Nauczyciele różnicują cele zajęć, metody nauczania i uczenia się, w taki sposób, aby każde z 

dzieci mogło osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.  

3. Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

4. Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów jest efektywna i adekwatna 

do ich potrzeb i sytuacji społecznej. 

5. Utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi uczniów i zadbać o dalszą dobrą 

współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym. 

 

Wymaganie 12 

Wnioski i rekomendacje 

1. Baza przedszkola i jego wyposażenie są doskonalone i efektywnie wykorzystywane przez 

nauczycieli. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola według nauczycieli i rodziców są 

wystarczające do realizacji procesu edukacyjnego. 

2. Nauczyciele wykorzystują kompetencje nabyte podczas doskonalenia zawodowego.  

3. W codziennej pracy stosują różnorodne metody i działania edukacyjne w tym metodę 

projektów. 

4. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci i sprzyja indywidualnej i 

zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu jak również prowadzi do 

podejmowania nowatorskich działań.  

5. W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i 

podejmuje się działania służące rozwojowi dzieci.  

6.  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie 

zewnętrzne, odpowiednie do jego potrzeb. 

7. Rodzice nie zawsze angażują się w działalność na rzecz przedszkola. 

8. Zachęcać rodziców do podejmowania decyzji dotyczących przedszkola i uwzględniać ich 

propozycje. 

9. Diagnozować potrzeby nauczycieli w zakresie szkolenia zawodowego. 

 


