
  
 
 
 
 
                                             

                 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
przeprowadzonej w Oddziałach Przedszkolnych                                    

przy Szkole Podstawowej im.72 Pułku Piechoty „Radom”                                                                          

w Konopnicy  w roku szkolnym 2013/2014 

 

 

Wymaganie 7 – Nauczyciele współpracują w planowaniu                               

i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

 

Data sporządzenia raportu: 12.01.2016r. 

Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis ewaluowanego obszaru 

Cel ewaluacji: 

a) Określenie poziomu współpracy nauczycieli 

b) Zebranie informacji nt. planowania i realizowania procesów edukacyjnych 

Pytania kluczowe 

a) Czy nauczyciele pracują w zespole? 

b) Czy nauczyciele wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych? 

c) Czy nauczyciele analizują efekty swojej pracy? 

 

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z  ankiet skierowanych do nauczycieli oraz 

rodziców . Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono 

wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości 

pracy naszej szkoły. W badaniu wzięło udział 4 nauczycieli i 10 rodziców.  

  

Ankieta dla nauczycieli 

Ankiecie poddano 4 nauczycieli. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że nauczyciele uczestniczą w 

pracach zespołów zadaniowych takich jak: 

Zespół  przedmiotowy wychowania przedszkolnego – 100% 

Zespół ewaluacji wewnętrznej- 50% 

Zespół do spraw promocji szkoły  - 25% 

Ponad to nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów powoływanych na bieżąco według potrzeb. 

Najczęściej podejmowanymi  działaniami  i zadaniami w zespołach są : 

Zespół  przedmiotowy  wychowania przedszkolnego 



- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej tj. plany pracy, harmonogramy, rozkłady itp. 

- opracowywanie  ofert  przedszkola, plany dnia, wybór programu nauczania, zasady i normy 

postępowania obowiązujące w placówce. 

- analiza programów i kart pracy wychowania przedszkolnego 

-  konsultowanie się między sobą przy planowaniu procesów nauczania. Wymienianie się 

informacjami wynikającymi z obserwacji na temat zachowania, rozwoju, zdolności, umiejętności, 

stopnia przyswajania wiedzy przez dzieci. 

- przekazywanie wiadomości z przebytych szkoleń zawodowych, wewnętrznych i zewnętrznych a 

zdobyta wiedza przenoszona jest na grunt zajęć przedszkolnych co wpływa na kreatywność 

nauczycieli 

- dzielenie się doświadczeniami zawodowymi, wiadomościami, warsztatem pracy, scenariuszami zajęć 

- przekazywanie  sobie adresów  stron internetowych z interesującymi materiałami do pracy 

-  rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych 

- uzgadnianie  programu  imprez, uroczystości, wycieczek przedszkolnych  

- przygotowywanie uroczystości przedszkolnych 

Zespół ewaluacji wewnętrznej 

- badanie poziomu jakości pracy szkoły 

Zespół do spraw promocji szkoły   

- - prowadzenie  facebooka Szkoły Podstawowej i Oddziałów Przedszkolnych, 

- współpraca  z zespołami przedmiotowymi w celu promowania szkoły, 

- kreowanie  wizerunku szkoły poprzez kontakt z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz gminnym 

portalem: 

- prowadzenie  internetowej galerii dokumentującej wydarzenia z życia szkoły 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku  szkoły w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców 

- pokazywanie szkoły  jako instytucji  otwartej, aktywnej w środowisku lokalnym, liczącej się w 

rankingach szkół gminy i powiatu 

Na pytanie czy zespoły systematycznie prowadziły dokumentację ze spotkań i wykonywanych przez 

niego zadań 50% nauczycieli odpowiedziało, że tak, 50% odpowiedziało, że nie. 

Ponadto nauczyciele podejmują działania we współpracy z innymi nauczycielami. Ankietowani 

stwierdzili, że są to: 

- akcje charytatywne , kiermasze 

- organizacja imprez i uroczystości  

- udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej 

- wymiana doświadczeń z przeprowadzonych diagnoz gotowości szkolnej 

- współpraca w zakresie pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Ankietowani uczestniczyli także w szkoleniach dotyczących metod i form współpracy. Były to 

szkolenia nt. 

 „ Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły” 

„ Doskonalący się nauczyciel w zmieniającej się szkole” 

Nauczyciele ocenili współpracę nauczycieli w placówce na: 

- zdecydowanie pozytywna – 50% 

-  raczej pozytywna – 50% 

Na pytanie, czy praca w zespole wpływa na poprawienie jakości Państwa pracy i poprawienie jakości 

pracy placówki odpowiedzieli: 

- zdecydowanie tak -50% 

- raczej tak -50% 

Uzasadniając swoją odpowiedź stwierdzili, że współpraca pozytywnie wpływa na: 

- poziom organizowanych imprez i uroczystości 

- doskonalenie metod i form pracy z dzieckiem 

- dostosowanie metod iform pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci 

- planowanie procesów edukacyjnych 

-  rozwijanie uzdolnień dziecka lub wspomaganie  jego różnych sfer rozwoju, wyrównywanie jego 

szans edukacyjnych 



Na pytanie jaka pomoc ze strony innych nauczycieli byłaby dla Państwa najcenniejsza ankietowani 

odpowiedzieli: 

- współpraca w zakresie pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

-wymiana doświadczeń 

- pomoc przy wypełnianiu dziennika i innych  dokumentów 

- pomoc w realizacji procedur awansu zawodowego 

- pomoc przy organizacji imprez i uroczystości 

100% nauczycieli wspólnie rozwiązuje problemy. Ankietowani stwierdzili, że: 

-  wspólnie rozwiązują problemy wychowawcze 

-  udzielają sobie wsparcia w problemach pedagogiczno- wychowawczych, 

-  wymieniają poglądy i wspólnie szukają rozwiązań danego problemu 

Efekty  współpracy nauczycieli w zespołach widoczne są w postaci: 

- podniesienia poziomu jakości pracy szkoły i przedszkola 

- pozytywnego kreowania wizerunku szkoły i przedszkola w środowisku 

- podniesienie efektywności pracy nauczycieli 

- realizacja podstawy programowej, wspomaganie dzieci w ogólnym ich rozwoju 

 

Ankieta dla rodziców 

Ankiecie poddano 10 rodziców. 

Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że: 

- nauczyciele pracują zespołowo przy organizacji imprez szkolnych 

- nauczyciele współpracują przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

- nauczyciele współpracują przy wspieraniu dziecka w jego rozwoju  

- nauczyciele współpracują przy planowaniu procesów edukacyjnych uczniów 

- nauczyciele analizują efekty swojej pracy w celu poprawy jakości swojej pracy i rozwoju szkoły 

- nauczyciele doskonalą metody oraz formy pracy z uczniem na zasadzie współpracy ze sobą 

Wnioski i rekomendacje 

 MOCNE STRONY  

1. Nauczyciele współpracują ze sobą w różnych zespołach. 

 2. Nauczyciele wspierają się i współdziałają w organizacji i analizie procesów edukacyjnych. 

Współpraca ta dotyczy wymiany doświadczeń zawodowych, doskonalenia warsztatu pracy, 

wskazówek do pracy z dzieckiem,  organizacji wycieczek, imprez i uroczystości przedszkolnych. 

3. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych poprzez wymianę 

informacji, wiedzy i doświadczenia. 

4. Nauczyciele wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. 

SŁABE STRONY 

Niesystematyczne prowadzenie dokumentacji ze spotkań zespołów i wykonywanych przez niego 

zadań. 

WNIOSEK 

 Nauczyciele współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, co 

korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola oraz podniesienie efektywności 

pracy nauczycieli. Nauczyciele wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty 

swojej pracy. 

 

 

 
 

 

 
 

 


