
 

 

 

ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ                                                                                                             Załącznik V 

Dobre samopoczucie w przedszkolu (część E ankiety) 

                                   

Badana grupa 

Średnia 

liczba 

punktów 

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie (dotyczy 

odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach) 
Przyczyny nieudzielenia 

odpowiedzi  

na pytania otwarte DOBRZE ŹLE 

1 2 3 4 5 

Nauczyciele 

Liczba  

zbadanych: 6 

5 

- jasne zasady ustalane przez dyrektora 

  placówki, 
- miła atmosfera, przyjacielskie  

  relacje, 

- praca z dziećmi. 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………… 

Pracownicy 

niepedagogicz

ni 

Liczba  

zbadanych: 8 

5 

- miła atmosfera panująca  

  w przedszkolu, 

- serdeczność dyrektora placówki. 

 

 

…………………………………………. 

 

 

…………………………. 

Rodzice 

Liczba  

zbadanych: 37 

5 

- miła atmosfera panująca  

  w przedszkolu, 

- sympatia i życzliwość pracujących ludzi  

  w przedszkolu, 

- dobre samopoczucie dziecka  

  w placówce, 

- bardzo mili pracownicy, 

- odpowiedzialna opieka nad dziećmi, 

- wiedza i doświadczenie zawodowe 

  nauczycielek, 

- systematyczne przekazywanie  

  informacji o postępach dziecka, 

- dobra współpraca rodziców  

  z nauczycielami, 

- podmiotowe traktowanie dziecka, 

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 

- systematycznie zmieniany wystrój sal  

  przedszkolnych. 

- zbyt wysoka temperatura  

  w przedszkolu, 

- infrastruktura przedszkola  

  niedostosowana do zapewnienia  

  bezpieczeństwa dzieciom ( budynek 

  kondygnacyjny, schody, progi), 

- zbyt wiele elementów drewnianych  

  w placówce stanowiących zagrożenie 

  pożarowe. 

 

………………………….. 



 

 

Średnia liczba punktów dla wszystkich grup łącznie: 5 
 

Elementy wymagające poprawy: Regulować temperaturę pomieszczeń w przedszkolu i dostosowywać ją do warunków atmosferycznych , tak by 

nie przegrzewać dzieci. 

 

 

Problem priorytetowy: Konsekwentnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów P-POŻ, wykonywać zalecenia i wskazania 

odpowiednich służb w aspekcie bezpieczeństwa ogólnego i przeciwpożarowego. 

 

Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia (część F ankiety) 

Badana grupa 

Średni 

odsetek 

odpowiedzi  

Tak 

Działania dla wzmacniania zdrowia podejmowane  

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ 

1 2 3 4 

Nauczyciele 

Liczba  

zbadanych: 6 

4,72 

- aktywność fizyczna, 

- zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie,  

- utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi, 

- zwracanie się o pomoc przy rozwiązywaniu 

problemów, 

- szukanie pozytywów, 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

-samobadania ( ciśnienie tętnicze, masa ciała itd.), 

-planowanie czasu na relaks. 

 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

Liczba  

zbadanych: 8 

3,8 

- właściwe odżywianie, uwzględnianie w diecie 

  zdrowych produktów takich jak owoce, warzywa…,  

  ograniczanie spożycia słodyczy, tłuszczów, soli, 

- zwracanie uwagi na okresowe kontrole zdrowotne, 

  samobadanie, 

- utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi, 

- korzystanie z pomocy innych osób w sytuacjach 

  trudnych,  

- w ciągu dnia znajduję czas na relaks. 

- podejmowanie aktywności fizycznej, 

- podejmowanie działań w związku z sytuacjami 

  stresowymi, napięciami, 

- wyeliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia 

  np. palenie papierosów. 

 

Rodzice 

Liczba  

zbadanych: 37 

4,58 

- podejmowanie aktywności fizycznej, 

- zachęcanie dzieci i członków rodziny do aktywnego 

  stylu życia oraz prawidłowego odżywiania. 

- wspólne jedzenie posiłków z dzieckiem. 

 

- wprowadzanie innych korzystnych zmian w stylu 

  życia swoim i swojej rodziny. 



 

 

 

Średni odsetek odpowiedzi Tak dla wszystkich grup łącznie: 4,36 

 

Wnioski do dalszych działań: Wskazać nauczycielom korzyści płynące z systematycznego  kontrolowania stanu swojego zdrowia, zachęcać do 

częstych badań kontrolnych, uświadomić nauczycielom konieczność planowania czasu na relaks. 

                                                     Zachęcać pracowników niepedagogicznych do aktywnego stylu życia, podejmowania różnorodnych form 

aktywności, wskazać na konieczność podjęcia właściwych działań w celu wyeliminowania napięć i sytuacji stresowych. Uświadomić pracownikom 

skutki niewłaściwych nawyków zdrowotnych, w tym palenia papierosów.  

                                                     Zaproponować rodzicom inne korzystne możliwości zmian w dotychczasowym stylu życia ( np. udział w 

proponowanych przez przedszkole piknikach, zawodach sportowych, podchodach, spacerach, wycieczkach, zachęcanie do korzystania z ciekawych 

form aktywności fizycznej – jumping fitness, zumba, cross-fit). 

                                                      

                                                      

 

 
Data: 02.04.2019 r.      Podpis koordynatora: ……………………….. 

. 

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI                  Załącznik VI 

I. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych 

Standard 

Średnia 

liczba 

punktów  

Problem priorytetowy 

1 2 3 

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego 

organizacja i struktura sprzyjają realizacji 

długofalowych, zaplanowanych działań 

dla wzmacniania zdrowia dzieci, 

pracowników i rodziców dzieci 

4,9 
 

Uaktualnić zakładkę na stronie 

internetowej przedszkola oraz tablicę 

informacyjną poświęconą PPZ 
 

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja 

dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, 

pracowników i rodziców dzieci 

4,92 
 

W większym stopniu zapewnić 

pracownikom niepedagogicznym oraz 

rodzicom możliwość współdecydowania 

w sprawach pracy przedszkola. 

  

 



 

 

3. Przedszkole prowadzi edukację 

zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do 

praktykowania w codziennym życiu 

zachowań prozdrowotnych 

4,64 

 

Wzbogacić wyposażenie przedszkola w 

sprzęt ochronny typu kaski, 

ochraniacze. Wyeliminować podawanie 

słodkich produktów w czasie pikników, 

imprez przedszkolnych zastępując 

zdrowymi przekąskami ( np. suszone 

owoce, nasiona, ziarna , jogurty, owoce 

i soki  naturalne, …) 

 

4. Przedszkole podejmuje działania w celu 

zwiększenia kompetencji pracowników i 

rodziców dzieci w zakresie dbałości o 

zdrowie oraz prowadzenia edukacji 

zdrowotnej dzieci. 

3,65 

 

Wzbogacić zasoby biblioteczki 

przedszkolnej o ciekawe publikacje 

książkowe oraz artykuły z czasopism 

pedagogicznych, w większym zakresie 

organizować oraz uczestniczyć w 

szkoleniach, kursach dotyczących 

edukacji zdrowotnej. 

 

II. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych 

Dobre samopoczucie w przedszkolu 

 Średnia liczba punktów dla wszystkich grup łącznie: 5 

 Problem priorytetowy: ------------------------- 

 

 
Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia 

 Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla wszystkich grup łącznie: 4,36 

                                                 Wnioski do dalszych działań: 
 

    Wskazać nauczycielom korzyści płynące z systematycznego  kontrolowania stanu swojego zdrowia, zachęcać do częstych badań kontrolnych, 

uświadomić nauczycielom konieczność planowania czasu na relaks. 

                                                     Zachęcać pracowników niepedagogicznych do aktywnego stylu życia, podejmowania różnorodnych form 

aktywności, wskazać na konieczność podjęcia właściwych działań w celu wyeliminowania napięć i sytuacji stresowych. Uświadomić pracownikom 

skutki niewłaściwych nawyków zdrowotnych, w tym palenia papierosów.  

                                                     Zaproponować rodzicom inne korzystne możliwości zmian w dotychczasowym stylu życia ( np. udział w 

proponowanych przez przedszkole piknikach, zawodach sportowych, podchodach, spacerach, wycieczkach, zachęcanie do korzystania z ciekawych 

form aktywności fizycznej – jumping fitness, zumba, cross-fit). 

                                                      

                                                      



 

 

III. Podsumowanie 

1. Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) przedszkola? 

 

Ewaluacja podjętych działań została przeprowadzona na podstawie wywiadów i rozmów   

z pracownikami placówki- nauczycielami, pracownikami administracyjnymi, woźnymi oddziałowymi, pracownikami kuchni, oraz rodzicami i 

dziećmi. Z opinii wynika, że wszystkie podjęte przez nas działania na rzecz promocji zdrowia wpłynęły znacząco na rozwijanie u dzieci 

świadomości i poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne, uczyły dzieci dokonywania prawidłowych wyborów sprzyjających 

odpowiedzialnemu i zdrowemu stylowi życia ( podejmowanie aktywności ruchowej, prawidłowych nawyków żywieniowych, właściwych 

nawyków higienicznych). 

Zaplanowane i zrealizowane przez placówkę działania wpłynęły pozytywnie na klimat społeczny panujący  

w placówce- sprzyjały integracji wszystkich pracowników w procesie dążenia do promowania szeroko pojętego zdrowia.  

Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, placówkę sprzyjającą 

zdrowiu i aktywności ruchowej. 

Nasze przedszkole przygotowuje dla swoich wychowanków bogatą ofertę działań  

w różnych dziedzinach edukacyjnych. Dajemy dzieciom możliwość poszerzania, wzbogacania wiedzy i doświadczeń w kontaktach ze 

środowiskiem społecznym  

i przyrodniczym. Szczególnie bliskie są nam działania na rzecz promocji zdrowia 

Przedszkole aktywnie działa na rzecz upowszechniania edukacji zdrowotnej, sportowej, zdobywa licznych sojuszników swoich zamierzeń, 

aktywnie działa w środowisku lokalnym. 

 

 

 

2. Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji? 

 

Przeprowadzone działania  w ramach autoewaluacji pozwoliły na bardzo dogłębne rozpoznanie sytuacji w przedszkolu. Pozwoliły na wskazanie i 

wybranie obszarów  do dalszej pracy. Autoewaluacja pozwoliła na sprawdzenie w jakim stopniu przedszkole osiąga zakładane standardy, na ile 

pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele identyfikują się z tymi standardami i realizują te założenia w codziennej pracy i w życiu.  

 

Autoewaluacja pozwoliła również rozpoznać obszary działań edukacyjnych wymagających poprawy, udoskonalenia i modyfikacji. 

 

Utwierdziła nas w przekonaniu, że niektóre aspekty naszej pracy przynoszą zakładane efekty i należy je kontynuować. 

 

Szczególnie istotne okazały się informacje o naszej działalności  zebrane od rodziców oraz od pracowników niepedagogicznych. Ten aspekt działań 

naszego przedszkola będzie priorytetem w planowaniu kolejnego Planu Działań Programu Przedszkole Promujące Zdrowie. Stale dbamy o to, aby 

nasze przedszkole było przyjazne zdrowiu, pomimo barier architektonicznych pracujemy nad poprawą bazy pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia.  

 



 

 

 

 

Dzięki realizacji Koncepcji Przedszkola Promującego Zdrowie aktywnie włączamy się w ogólnopolskie i regionalne programy i projekty 

promujące zdrowie  

( zdrowy styl życia, aktywny sposób spędzania wolnego czasu)- programy: Przedszkole w Ruchu, Przedszkole Przyjazne żywieniu i aktywności 

fizycznej KIK, Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Dzieciństwo bez próchnicy, Rowerowy Autochodzik. 

 

2. Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji? 

 

Przeprowadzenie autoewaluacji wymagało zaangażowania wszystkich nauczycieli przedszkola, ustalenia podziału obowiązków. Problem 

stanowiła praca w dużych zespołach. Czasochłonne okazało się zebranie wyników ankiet, informacji oraz ich interpretacja oraz uogólnianie  

i formułowanie wniosków końcowych. Kwestionariusze ankiet rozdano wszystkim rodzicom. Wypełnionych i złożonych zostało tylko 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 02.04.2019 r.       Podpis koordynatora: ……………………………….  

 



 

 

 


