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RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” 

 

 CHARAKTERYSTYKA BADAŃ 

Przedmiot badań:  

6. Rodzice są partnerami przedszkola. 

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  

Cel ewaluacji:  

Pozyskanie informacji na temat usprawniania form kontaktu z rodzicami  

z wykorzystaniem technologii informatycznej. Rozwijanie kompetencji matematycznych.  

Pytania kluczowe:  

1. Czy w przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci? 

2. Czy przedszkole wykorzystuje technologie informatyczne we współpracy  

z rodzicami? 

3. Czy przedszkole wykorzystuje do współpracy z rodzicami narzędzia technologii 

informatycznej w sposób satysfakcjonujący? 

4. Czy i w jaki sposób dzieci nabywają umiejętności matematyczne w przedszkolu  

i w jakim zakresie wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych? 

Metoda badań: badania ankietowe (ankiety dla nauczycieli i specjalistów, ankiety dla 

rodziców), analiza dokumentów. 

Termin badania: II - V 2020 

Osoby odpowiedzialne: Iwona Miechowiecka, Ewelina Kędzierska, Monika Słupska. 

 

 ANALIZA ILOŚCIOWA 

Badaniem ankietowym objęto 33 nauczycieli i 5 specjalistów - ankieta – (załącznik nr 1) 

oraz 52 rodziców (załącznik nr 2). Uzyskano 100% ankiet zwrotnych, czyli 38 ankiet od 

nauczycieli i specjalistów oraz 52 ankiet od rodziców. Dane statystyczne wpisane na wzorze 

narzędzia – ankiety dla nauczycieli (załącznik nr 3), ankiety dla rodziców (załącznik nr 4). 

Uzyskane wyniki badań ankietowych (załącznik nr 5). 
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 WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 

Rodzice są partnerami przedszkola. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone  

w podstawie programowej. 

Z  uzyskanych ankiet wynika, że Przedszkole do współpracy z Rodzicami wg nauczycieli 

i specjalistów wykorzystuje następujące narzędzia technologii informatycznej: 

  wirtualną tablicę Padlet – 38 osób (tj.100%); 

  stronę internetową Przedszkola - 38 osób (tj.100%); 

  pocztę internetową – 37 osób (97,4%);  

  platformę iprzedszkole - 33 osób (tj.86,8%); 

  platformę eTwinning -  26 osób (68,4%); 

  Zoom/Skype – 3 osoby (tj. 7,9%) 

  kontakty telefoniczne – 1 osoba ( tj. 2,9%).  

Wszyscy badani nauczyciele i specjaliści 38 (tj. 100%), podejmują kontakt z Rodzicami 

poprzez wirtualną tablicę Padlet. 37 (tj. 97,4%) badanych korzysta ze strony internetowej, ta 

sama ilość badających wskazała również, że prowadzi rozmowy indywidualne, a także 

wykorzystuje pocztę internetową. 36 (tj. 94,4%) ankietowanych, jako formę współpracy  

z rodzicami wybrało zebrania grupowe. 33 (tj. 86,8%) badających prowadzi dni otwarte. 

Natomiast platformę iprzedszkole do kontaktu z Rodzicami wykorzystuje 32(84,2%). 5 (tj. 

13%) osób korzysta z rozmów telefonicznych, a po 1 (tj. 2,6%) odpowiedzi przypadło na inne 

formy kontaktu, tj.:  Zoom, Skype oraz tablica ogłoszeń.  

Nauczyciele i specjaliści przyznają jednogłośnie, że rozwijaniu kompetencji 

matematycznych służą: zajęcia dydaktyczne w grupie, praca indywidualna z nauczycielem, 

zajęcia poszerzające ofertę edukacyjną – te odpowiedzi wskazało 100% badanych. Zabawy 

kierowane przez nauczyciela, jako formę rozwijania kompetencji matematycznych zaznaczyło 

37 badanych (tj. 97,4%), a zabawy swobodne -  32 nauczycieli i specjalistów (tj. 84,2%).   

29 ankietowanych (tj. 76,3%) rozwija kompetencje matematyczne poprzez realizację 

programów własnych lub/i innowacji pedagogicznych. 3 osoby (tj. 7,8%) wykorzystuje 

projekty eTwinning oraz organizuje lub bierze udział w konkursach, aby rozwijać ww 

kompetencje. Respondenci, jako działania podejmowane do rozwijania kompetencji 

matematycznych, wskazywali także na zajęcia z tablicą interaktywną (1 os., tj. 2,6%), 

kodowanie w ramach realizacji projektu Erasmus+ (1 os., tj. 2,6%).   

Rodzice w ankiecie wykazują, że Przedszkole do współpracy z Rodzicami wykorzystuje 

następujące technologie informatyczne:  
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  wirtualną tablicę Padlet -  50 os. (tj. 96,2%);  

  pocztę internetową   - 43 os. (tj. 82,7%);  

  platformę iprzedszkole -  40 os. (tj. 76,9%);  

  stronę internetową przedszkola -  31 os. (tj. 71,2%);  

  platformę eTwinning – 9 os. (tj. 17,3%);  

  Zoom, Squla, Skype  - 3os. (tj. 5,7%). 

Na pytanie: „W jakim stopniu wykorzystane narzędzia technologii informatycznej do 

współpracy z Rodzicami przez Przedszkole są dla Państwa satysfakcjonujące?” Rodzice  

udzielili poniższych odpowiedzi.  
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Rysunek 1 Stopień satysfakcji wykorzystania przez Przedszkole narzędzi technologii 

informatycznej do współpracy  Rodzicami (w skali od 1 do 5) 
 

Z danych uzyskanych w ankietach wynika, że badani Rodzice uważają, iż Przedszkole 

rozwija kompetencje matematyczne u dzieci poprzez: zajęcia dydaktyczne w grupie - 47 os. 

(tj. 90,4%), zabawy kierowane przez nauczyciela – 42os. (tj. 80,8%), zajęcia dodatkowe 

poszerzające ofertę edukacyjną przedszkola – 35os. (tj. 67,3%), prowadząc pracę 

indywidualną z nauczycielem – 31 os.(tj. 59,6%), realizując innowacje pedagogiczne – 28os. 

(tj. 53,8%), organizując zabawy swobodne -  24os. (tj. 46,2%), realizując programy własne -  

19os. (tj. 36,5%) inne: Squla, Balon Bloom, projekty -1 os. (tj. 1,9%). 

 

IV. KOŃCOWE WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA – ODPOWIEDZI NA 

PODSTAWOWE PYTANIA KLUCZOWE 

Ad. 1 Czy w przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci? 

Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu współpracują z rodzicami na rzecz rozwoju 

dzieci w następujący sposób: wykorzystując wirtualną tablicę Padlet, stronę internetową, 
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iprzedszkole,  rozmowy telefoniczne, Zoom, Skype, tablicę ogłoszeń, pocztę internetową 

prowadząc rozmowy indywidualne, organizując zebrania grupowe i dni otwarte. 

Ad.2 Czy przedszkole wykorzystuje technologie informatyczne we współpracy z rodzicami? 

Przedszkole mając na uwadze potrzeby rodziców i wychodząc im naprzeciw 

wykorzystuje, we współpracy z Rodzicami, nowe technologie informatyczne poprzez 

wirtualną tablicę Padlet, stronę internetową przedszkola, pocztę internetową, platformę 

iprzedszkole, platformę eTwinning, Zoom, Skype i kontakty telefoniczne. 

Ad. 3 Czy Przedszkole wykorzystuje do współpracy z Rodzicami narzędzia technologii 

informatycznej w sposób dla Nich satysfakcjonujący? 

 Zebrane dane wskazują na wysoki poziom satysfakcji Rodziców z wykorzystania 

narzędzi technologii informatycznej przez Przedszkole przy współpracy z Rodzicami.  

Ad. 4 Czy i w jaki sposób dzieci nabywają umiejętności matematyczne w przedszkolu  

i w jakim zakresie wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych? 

Biorąc pod uwagę, że nabywanie umiejętności matematycznych dziecka jest kluczowe 

w edukacji i rozwoju, ankietowani przyznają, że rozwijaniu kompetencji matematycznych 

służą: zajęcia dydaktyczne w grupie, praca indywidualna z nauczycielem, zajęcia poszerzające 

ofertę edukacyjną, zabawy kierowane przez nauczyciela, zabawy swobodne, programy własne, 

innowacje pedagogiczne, realizacja projektów eTwinning, konkursy, zajęcia z tablicą 

interaktywną, kodowanie w ramach Erasmus+. 

V.  REKOMENDACJE/WNIOSKI DO DZIAŁAŃ W CELU PODNIESIENIA 

JAKOŚCI PRACY W EWALUOWANYM OBSZARZE 

Mocne strony przedszkola: 

Przedszkole współpracuje z Rodzicami na rzecz rozwoju dzieci. 

Przedszkole wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologii informatycznej  

do współpracy z Rodzicami. 

W Przedszkolu są podejmowane działania na rzecz rozwoju kompetencji matematycznych 

u dzieci. 

Słabe strony: brak 

 


