
PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Wymaganie: Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Cel ewaluacji wewnętrznej: 

Ocena współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym i jej wpływu na rozwój placówki i dzieci. 

 

 Czynniki i metody oceny współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym 

Wskaźniki 1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego. 

2. Przedszkole uwzględnia i zaspokaja zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego. 

3. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku  

4. lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. 

Pytania kluczowe 1. Jakie przedsięwzięcia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym są organizowane w 

przedszkolu i w jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy 

przedszkole? 

2. Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje przedszkole? 

3. Jakie korzyści dla dzieci i przedszkola przyniosła współpraca ze środowiskiem lokalnym? 

Narzędzia badawcze Ankieta skierowana dla nauczycieli, Analiza dokumentacji np.: koncepcja pracy przedszkola, wpisy w 

kronice przedszkolnej, zdjęcia z wycieczek i uroczystości oraz spotkań. 

Grupa badawcza Wychowawcy grup 

Osoby odpowiedzialne Zespół ewaluacyjny: Bończyk M., Rydzewska B. 

 

 



Wymaganie: Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w przedszkolu. 

Cele ewaluacji wewnętrznej: 

Ocena podejmowanych przez przedszkole działań w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w 

przedszkolu. 

Diagnoza sposobu oraz częstotliwości wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej podczas realizacji podstawy 

programowej przez nauczycieli. 

 

 Czynniki i metody oceny podejmowanych przez przedszkole działań w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno - komunikacyjnej 

Wskaźniki 1. Przedszkole posiada bogate wyposażenie umożliwiające prowadzenie procesu edukacyjnego z 

wykorzystaniem TIK. 

2. Nauczyciele systematycznie i świadomie wykorzystują posiadane zasoby dla wzmocnienia 

efektów procesu edukacyjnego. 

3. W przedszkolu realizowany jest tematyka zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno – komunikacyjnej. 

4. Nauczyciele posiadają umiejętności umożliwiające właściwe wykorzystanie posiadanych 

zasobów. 

5. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych. 

Pytania kluczowe 1. Jakimi zasobami sprzętowymi, dysponuje przedszkole? 

2. W jaki sposób i jak często nauczyciele prowadzą zajęcia  z wykorzystaniem TIK podczas 

realizacji podstawy programowej? 



 Czynniki i metody oceny podejmowanych przez przedszkole działań w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno - komunikacyjnej 

3. Jakie działania podejmuje przedszkole uczące dzieci właściwego korzystania z nowoczesnych 

technologii? 

4. Jakie kompetencje posiadają nauczyciele w posługiwaniu się TIK? 

5. Jakie umiejętności posiadają dzieci w zakresie kompetencji cyfrowych? 

Narzędzia badawcze Ankieta skierowana dla nauczycieli, Analiza dokumentacji  

Grupa badawcza Nauczyciele 

Osoby odpowiedzialne Zespół ewaluacyjny: Aleksandra G., Ewa W. 

 

 


