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Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej –  

rok szkolny 2015-2016 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

W SZCZECINKU 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

Wymaganie 1  

 

Przedszkole realizuje koncepcję pracy  

ukierunkowaną na rozwój dzieci 

 

 

   Wymaganie 4 

Dzieci są aktywne 

 

 

Wymaganie 6 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
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Wymaganie 1  

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

 

1. Oddział przedszkolny  posiada  koncepcję pracy, która jest modyfikowana w razie potrzeb.  

2. Koncepcja pracy jest dostosowana do potrzeb środowiska przedszkolnego i lokalnego.             W 

głównej mierze promuje bezpieczeństwo i zdrowie.  

3. Nauczyciele przyjmują do realizacji planowane działania zawarte w Koncepcji Pracy 

wykorzystując różnorodne metody pracy. 

4. Programy własne oraz programy przyjęte w przedszkolu są zgodne z koncepcją pracy. 

5. Stwarza się dzieciom możliwości do nabywania różnorodnych umiejętności, zapewnia im 

poczucie bezpieczeństwa, sprzyja budowaniu systemu wartości. 

6. Prowadzenie ciągłej obserwacji osiągnięć nauczycieli, zdobywanie przez nich kolejnych stopni 

awansu zawodowego i poszukiwania nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi prowadzą do 

rzetelnego wypełniania punktów przyjętych w koncepcji. 

7. Niski stopień znajomości przez rodziców i przyjętej koncepcji pracy. 

8. Częściej prezentować do wiadomości rodziców główne założenia koncepcji pracy oddziału 

przedszkolnego. 

9.Systematycznie i w miarę możliwości doposażać w niezbędne zabawki i pomoce dydaktyczne w 

celu efektywniejszej realizacji przyjętej koncepcji pracy 

10.Przeprowadzić badanie w środowisku lokalnym celem rozpoznania jego aktualnych potrzeb i 

ewentualnej modyfikacji Koncepcji Pracy pod tym kątem 

 

Wymaganie 4  

Wnioski i rekomendacje 

1. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, rozwijających różnorodne obszary dziecięcej 

aktywności. 

2.  Kształtują swoją samodzielność poprzez zabawę, która sprzyja rozwojowi i samorealizacji 

oraz ćwiczeniu i utrwalaniu zdobytych umiejętności.  

3. Zdaniem nauczycieli, partnerów i pracowników niepedagogicznych, a rodziców, dzieci 

chętnie uczestniczą w zajęciach.  

4. Nauczyciele reagują na brak zaangażowania dzieci w zajęcia; chwalą skupienie; 

umożliwiają im dokonywanie samodzielnych wyborów; zachęcają do asystowania w 
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czynnościach nauczyciela i do pracy zespołowej; umożliwiają dzieciom prezentowanie prac 

na forum całej grupy.  

5. Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych 

6.  Zdaniem rodziców, nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielności, poprzez umożliwianie 

prezentowania własnych pomysłów; organizowanie wystaw plastycznych, inscenizacji i 

konkursów. 

7. Wspomaga się indywidualny rozwój dziecka, kształtuje kreatywność i zachęca do 

dokonywania własnych wyborów.  

8. Nauczyciele znają charakterystyczne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

aktualne możliwości dzieci w swojej grupie w odniesieniu do tzw. normy rozwojowej. 

9. Organizowane są ciekawe dni tematyczne, które sprzyjają wyzwalaniu aktywności twórczej 

dzieci 

10. Nadal stwarzać dzieciom warunki, tak dobierać formy zabaw i zajęć, dostarczać takich 

materiałów do zabaw i zajęć, aby dzieci były gotowe do samodzielnego podejmowania 

decyzji. 

 

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. 

 

 


