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I. Przedmiot ewaluacji
Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

II. Cel ewaluacji
 Zebranie informacji, czy przedszkole w swych działaniach uwzględnia możliwości i potrzeby
środowiska.
 W jakim stopniu współpraca ze środowiskiem wpływa na rozwój dzieci z przedszkola.

III. Pytania kluczowe:
 Czy przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym?

 Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa
korzystnie na rozwój dziecka?

IV. Respondenci / źródła pozyskania informacji:


Rodzice;



Nauczyciele.

V. Metody i techniki badawcze:



VI.

badanie ankietowe rodziców;
badanie ankietowe nauczycieli.

Prezentacja wyników ewaluacji.

Przedszkole jest miejscem działalności wychowawczo-dydaktycznej w zakres której wchodzi
współpraca ze środowiskiem lokalnym. Działania te są wpisane w Statut i Koncepcje Pracy Przedszkola.
W celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym
przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola we wszystkich grupach
wiekowych oraz nauczycieli pracujących w tym przedszkolu. Informacje czerpano również z analizy
dokumentów istniejących na placówce związanych z tym wymaganiem.

A. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
W ankiecie uczestniczyło 60 rodziców. Analiza przeprowadzonych badań wśród rodziców pozwoliła
uzyskać informację, które pozwolą dostosować działania przedszkola zmierzające do udoskonalenia naszej
pracy oraz lepszej promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

1. Z jakimi instytucjami i organizacjami podejmuje współpracę przedszkole Pani/Pana dziecka?
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi i w razie potrzeby dopisać brakujące.
Najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: Miejski Dom Kultury (95%), Rada Rodziców oraz
Biblioteka Miejska (po 50 wskazań, co daje po 83%). Kolejnymi bardzo często padającymi odpowiedziami
były:
- Powiatowa Komenda Policji 77% (46 wskazań);
- Straż Pożarna 75% (45 wskazań);
- Urząd Miasta 73% (44 wskazania);
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 72% (43 wskazania).
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2. Czy są Państwo zapraszani do udziału w akcjach i imprezach organizowanych przez przedszkole?
Wszyscy rodzice zgodnie stwierdzili, że tak. Następnie w tym samym pytaniu zostali poproszeni o
wypisanie w jakich akcjach czy imprezach brali udział. Ponieważ było to pytanie otwarte odpowiedzi
zostały podzielone na kategorie. Wyniki przedstawiają się następująco.
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Największa liczba rodziców – 78% napisała iż, brali udział w imprezach i uroczystościach
okolicznościowych i dydaktycznych. Chodziło tu m.in. o takie uroczystości jak: dzień mamy i taty, dzień
babci i dziadka czy pasowanie na przedszkolaka. Niemal połowa rodziców 40% (24 odpowiedzi) napisała,
że brała udział w festynie rodzinnym. Respondenci wypisali także Mikołajki na sportowo 11 razy (18%) a
także koncert Bożonarodzeniowy i zajęcia otwarte dla rodziców po 13% odpowiedzi (8 wskazań). Pozostałe
odpowiedzi przedstawiały się następująco:
- różnego rodzaju konkursy 12% (7 odpowiedzi);
- występy na terenie miasta 10% (6 odpowiedzi);
- pokaz tańca towarzyskiego 7% (4 odpowiedzi);
- inne 10% czyli 6 odpowiedzi – znalazły się tu odpowiedzi imprezy w MDK-u dwa razy (nie określono
jakie)a także pojedyncze odpowiedzi: dni czytania bajek dla dzieci, akcja Góra Grosza, zbieranie nakrętek
oraz zbieranie pokarmu dla zwierząt.

3. W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym brało udział Pani/Pana dziecko?
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Najczęściej zaznaczaną przez rodziców odpowiedzią była odpowiedź: imprezy z udziałem rodziców 85%.
Znaczna większość rodziców zaznaczała także odpowiedzi: konkursy wewnątrzprzedszkolne 77%

(64 odpowiedzi) oraz wycieczki 45 odpowiedzi (75%). Znaczną liczbę wskazań uzyskały także odpowiedzi:
zajęcia w Domu Kultury – 63% (38 wskazań) oraz występy na różnego rodzaju imprezach organizowanych
na terenie miasta – 62% (37 wskazań). Ponad połowa rodziców wskazała, że ich dziecko brało także udział
w zajęciach w Bibliotece Publicznej oraz imprezach sportowych (po 33 wskazania, co daje po 55%).
Odpowiedź spotkania z ciekawymi ludźmi została zaznaczona przez 24 respondentów (40%). Pozostałe
przedsięwzięcia, w których dzieci brały udział to prelekcje i prezentacje (10 odpowiedzi), konkursy o
zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (6 odpowiedzi). Dwoje respondentów w rubryce inne dopisało: kino
oraz akcja zbierania nakrętek.

4. Jakie widzi Pani/Pan korzyści dla dzieci wynikające ze współpracy z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym?
Rodzice wyraźnie widzą korzyści dla dzieci wynikające ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Największa liczba rodziców uważa, że te korzyści to rozwijanie zainteresowań 83% (50 odpowiedzi).
Znaczna
większość rodziców uważa, że współpraca ta wpływa pozytywnie na rozbudzanie aktywności poznawczej
i twórczej 73% (41 odpowiedzi) oraz na

otwartość u dziecka 72% (40 odpowiedzi). Znaczna część

rodziców wskazywała także odpowiedzi: poszerzenie umiejętności i wiadomości – 68%; pomysłowość i
kreatywność – 67% oraz promocja uzdolnień – 65%. Jeden z respondentów w rubryce inne wpisał:
wszechstronny rozwój dziecka.
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5. W jakich środkach przekazu zamieszczane były informacje o naszym przedszkolu?
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Zdecydowana większość rodziców uważa, iż informacje o przedszkolu pojawiały się na stronach
internetowych 92% a także na ściennej w przedszkolu gazetce 82%. Ponad połowa rodziców wybrała
odpowiedź: w lokalnej prasie – 68% (41 odpowiedzi). Pozostałe odpowiedzi przedstawiały się następująco:
- w folderach 17% (10 odpowiedzi);
- w telewizji 12% (7 odpowiedzi);
- inne – tu pojawiły się odpowiedzi: portale społecznościowe (FB)

5 razy oraz socjal media 1 raz

(10% odpowiedzi). Nikt z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi: w żadnych.

6. Jakie inne formy promocji przedszkola w środowisku lokalnym może Pani/Pan zaproponować?
Tylko troje respondentów udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Padły odpowiedzi: Instagram, prasa, Radio
Weekend. Oznaczać to może, iż większość rodziców uważa, że przedszkole dobrze promuje swoja
działalność w środowisku lokalnym.

B. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
Ankietę przeprowadzono wśród nauczycielek. W wyniku analizy 6 ankiet oraz otrzymanych w nich danych
uzyskano informację na temat dotychczasowej współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
Uzyskano również propozycję innych działań włączających przedszkole w życie środowiska lokalnego.

1. W jaki sposób współpracuje Pani/Pan jako nauczyciel ze środowiskiem lokalnym?
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Wszystkie ankietowane nauczycielki współpracują ze środowiskiem lokalnym z przez wycieczki dziećmi
do ciekawych miejsc w obrębie regionu. Zdecydowana większość nauczycielek zaznaczyła także odpowiedź
przez czynny udział w życiu środowiska lokalnego 83%. Ponad połowa ankietowanych, bo 67%: przez
zapraszanie na zajęcia ciekawych postaci z regionu. Najrzadziej padała odpowiedź przez organizację
wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym 33%.
Nauczycielki współpracują ze środowiskiem także poprzez organizacje konkursów miedzyprzedszkolnych,
udział w tych konkursach oraz udział w uroczystościach na terenie miasta i współpracę z prasa lokalną.

2. Proszę opisać szczegółowo jeden przykład Pani/Pana współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Było to pytanie otwarte. Nauczycielki udzielały następujących odpowiedzi:
 „Majówka na rynku w Człuchowie” – opracowanie scenariusza bloku artystycznego oraz konkursów.
Przygotowanie niezbędnych

rekwizytów i strojów (z pomocą innej nauczycielki); prowadzenie

prezentacji artystycznych;
 Udział w uroczystościach w Domu Kultury; udział w przeglądzie piosenki ekologicznej; współpraca
z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną.
 Współpraca z MDK na majówce; prezentacja artystyczna przez dzieci (wiersze i tańce). Współpraca

przy prowadzeniu konkursów dla dzieci, prowadzenie zabaw chustą animacyjną.

 Dzieci brały udział w zajęciach bibliotecznych. Odgrywały tam sceny dramowe do czytanych

opowiadań, uczestniczyły w zabawach ruchowych nawiązujących do treści opowiadania.
 Wyjście do Biblioteki Miejskiej. Dzieci poznały zasady tam panujące oraz pracę bibliotekarza.
 Wykonanie wspólnie z dziećmi zbiorowej pracy na międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

organizowany z okazji „Roku dla Niepodległej”.

3. Jak Pani/Pana zdaniem przedszkole może jeszcze się włączać w życie środowiska lokalnego?
Było to pytanie otwarte. Nauczycielki udzielały następujących odpowiedzi:
 Większa współpraca z Urzędem Miasta; udział w konkursach organizowanych przez UM i UG.
 Współpraca ze Strażą Pożarną.
 Odwiedzać zakłady pracy rodziców dzieci bądź zapraszać rodziców do przedszkola do opowiadania
o swoim zawodzie.
 Zwiedzać istniejące zakłady pracy. Promować przedszkole w mieście poprzez zaangażowanie
większej ilości nauczycielek i pracowników przedszkola. Udział w spektaklach teatralnych wraz z
młodzieżą i sceną dorosłych.
 Nasze przedszkole bardzo angażuje się w życie środowiska lokalnego.

VII. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

 Czy przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym?


Przedszkole współpracuje czynnie z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami. Są to m.
in. Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta, Biblioteki a także straż Pożarna czy Miejska
komenda Policji oraz wiele innych.



Przedszkole podejmuje różnego rodzaju inicjatywy we współpracy z tymi jednostkami. Warto
tu wymienić uroczystości i imprezy na które zapraszani są nie tylko rodzice ale też
przedstawiciele władz. Zajęcia dla dzieci Domu Kultury czy Bibliotece Miejskiej. A także
promowanie przedszkola poprzez występy na różnego rodzaju imprezach na terenie miasta.



Według rodziców i nauczycielek przedszkole bierze czynny udział w życiu lokalnym i jest
bardzo dobrze funkcjonująca jednostką.

 Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa
korzystnie na rozwój dziecka?


Zarówno nauczycielki jak i rodzice zauważają, że współpraca przedszkola z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój przedszkolaków.



Poprzez podejmowane działania rozwijane są nie tylko zainteresowania dzieci, ale także ich
pomysłowość i kreatywność a także poszerzane są ich umiejętności i wiadomości.



Funkcjonowanie dzieci w różnych sytuacjach w środowisku lokalnym (np. wycieczki,
występy) bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie otwartości wśród dzieci, na co
zwróciła uwagę znaczna część rodziców.



Udział dzieci w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez przedszkole wpływa
pozytywnie rozbudzanie ich aktywności poznawczej i twórczej oraz promocje uzdolnień.

VIII. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych
kierunków rozwoju przedszkola.


Podjąć współpracę z różnymi zakładami pracy w celu zapoznawania dzieci z zawodami
ich rodziców lub z zawodami ginącymi (np. szewc, zegarmistrz).

