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Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu 

Samorządowym w Krzeszowicach przez nauczycieli tej placówki, pod nadzorem Dyrektora w roku 

szkolnym 2016/2017. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej powołany został na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.30 sierpnia 2016 roku w sprawie Nadzoru 

Pedagogicznego. 

Ewaluacja polegała na zbieraniu, analizowaniu informacji, a jej celem było uzyskanie 

wniosków i podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących działań przedszkola. 

 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

Zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy 

nauczycieli. 

 

I. Cele i zakres ewaluacji: 
 

1. Wybrane obszary: 

 

• Przedszkole stwarza odpowiednie warunki pracy 

• Atmosfera w przedszkolu wpływa na komfort i jakość pracy 

• Każdy pracownik ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę 

• Komunikacja interpersonalna w przedszkolu funkcjonuje prawidłowo 

 

 

2. Cele ewaluacji:   

Pozyskiwanie informacji na temat w jakim stopniu zarządzanie przedszkolem służy jego 

rozwojowi oraz czy odpowiednie zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy 

nauczycieli. 

 

3. Pytania kluczowe: 

• Czy przełożeni okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych? 

• Czy nauczyciele wspierają się w trudnych sytuacjach? 

• Czy placówka zapewnia możliwość doskonalenia zawodowego? 

• Czy pracownicy wykazują objawy stresu? 

• Czy pracownicy czują się dobrze w miejscu pracy? 

• Czy pracownicy dbają o właściwą atmosferę w przedszkolu? 

• Czy doskonalenie zawodowe pracowników wpływa na sytuacje konfliktowe w pracy? 

• Czy pracownicy znają swoje prawa i obowiązki? 

• Czy pracownicy są kontrolowani w miejscu pracy? 

• Czy przełożeni motywują i zachęcają pracowników do efektywnej pracy? 



• Czy nagrody i wyróżnienia są przyznawane sprawiedliwie? 

• Czy komunikacja wewnątrz przedszkolna ma wpływ na jakość pracy? 

• Czy pracownicy potrafią komunikować się w sprawach dotyczących organizacji i 

funkcjonowania przedszkola? 

 

II. Organizacja i przebieg ewaluacji: 

Do ewaluacji przedszkola został powołany zespół nauczycieli, który opracował harmonogram 

ewaluacji, pytania kluczowe oraz narzędzia badawcze. 

 

1. Problemy badawcze: 

 

Lp. Problemy ewaluacyjne Sposoby zbierania informacji 

1. Czy atmosfera w przedszkolu wpływa na 
komfort i jakość pracy? 

Ankieta dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych 

2. Czy każdy pracownik ma świadomość 
odpowiedzialności za wykonywaną pracę? 

Ankieta dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych 

3. Czy przedszkole stwarza odpowiednie 
warunki do pracy? 

Ankieta dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych 

4. Czy komunikacja interpersonalna w 
przedszkolu funkcjonuje prawidłowo? 

Ankieta dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych 

 

 

2. Metody badawcze: 

•  ankieta dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

3. Narzędzia badawcze: 

• kwestionariusz ankiety dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

 

Ankietę skierowano do 42 pracowników przedszkola:  17 nauczycieli, 25 pracowników 

niepedagogicznych. Ankietę wypełniło 17 nauczycieli, co stanowi 100 %, a pracowników 

niepedagogicznych wypełniło również 100%  ankietowanych.     

 

 

III. Wyniki przeprowadzonych ankiet: 

 
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet i wywiadu grupowego przeprowadzonych wśród 

nauczycieli. 
 



 
Tabela nr 1. 

Ilość zebranych ankiet 

 

Ilość ankiet wydanych Ilość ankiet  zebranych 
Wskaźnik procentowy 

zebranych  ankiet 

17 17 100% 

 

Z tabeli nr 1 wynika, iż 100% nauczycieli dokonało ewaluacji , w formie ankiety. Poniżej 

zostały zamieszczone informacje na temat uzyskanych wyników, w formie wykresów i tabeli. 

Obszar I 

• Przedszkole stwarza odpowiednie warunki pracy 

Wykres 1. 

Czy przełożeni okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych? 

 

 

 

Na pytanie: Czy przełożeni okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych, 

23,5% ankietowanych odpowiedziało – zawsze, 35% - często, 23,5 – czasami, 6%-rzadko a 12% nigdy. 

 

Wykres 2. 

Czy nauczyciele wspierają się w trudnych sytuacjach? 



 

Na pytanie: Czy nauczyciele wspierają się w trudnych sytuacjach, zdecydowanie tak 

odpowiedziało -  41%, raczej tak - 53%, raczej nie – 6% ankietowanych. Wynika z tego, że 

zdecydowana większość może  liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych. 

Wykres 3. 

• Czy placówka zapewnia możliwość doskonalenia zawodowego? 

 

100% ankietowanych uważa, że placówka zapewnia możliwość doskonalenia zawodowego. 

Wykres 4. 

• Czy pracownicy wykazują objawy stresu? Jakie czynniki najsilniej wpływają na stres? 

 

 



 

Wśród czynników, które najsilniej wpływają na stres w pracy, najwięcej badanych 21%- 

oznaczyło atmosferę w placówce, po 18% hałas, sytuacje konfliktowe oraz sytuacje wychowawcze z 

dziećmi. 15% wyróżniło brak osoby wspomagającej w pracy, a po 5% zbyt dużą ilość obowiązków i złą 

komunikację między pracownikami i przełożonymi. 

 

 

Obszar II 

 

• Atmosfera w przedszkolu wpływa na komfort i jakość pracy 

 

Wykres 5. 

• Czy pracownicy czują się dobrze w miejscu pracy? Jaka atmosfera panuje w przedszkolu? 

 

 

 

Większość badanych 40% oceniła atmosferę w przedszkolu jako obojętną (każdy robi swoje, 

nikt nikomu nie wchodzi w drogę), 35% jako przyjazną, 15% jako konfliktową, a 10% jako niemiłą. 

 

 

Wykres 6. 

• Czy pracownicy dbają o właściwą atmosferę w przedszkolu? W jaki sposób? 

 



 

 

Większość badanych stwierdziła, że dbają o właściwą atmosferę w przedszkolu, bowiem 46% 

pomaga sobie w rozwiązywaniu problemów, 23% wspiera się w trudnych życiowo sytuacjach, 15% 

okazuje sobie szacunek,12%bierze udział w imprezach integracyjnych.  

Znakomita większość stwierdza, że współpraca między pracownikami jest udana -94%. 

Wszyscy ankietowani ocenili swoje relacje ze współpracownikami jako dobre i bardzo dobre. 

 

Wykres 7. 

 

• Które z poniższych sposobów, polepszających stosunki międzyludzkie chciałabyś, żeby 

funkcjonowały w naszej placówce? 

 

 

  



Pracownicy chcieliby, aby w placówce funkcjonowały sposoby poprawiające stosunki 

międzyludzkie, a więc: karnety na basen, fitness itp. 28,5%, imprezy integracyjne 28,5%, imprezy dla 

rodzin pracowników oraz szkolenia i treningi po 17%, celebrowanie świąt 9%. 

Wykres 8. 

• Czy doskonalenie zawodowe pracowników wpływa na sytuacje konfliktowe w pracy?  

 

 

82% badanych uważa, że doskonalenie zawodowe pracowników nie wpływa na sytuacje 

konfliktowe w pracy. Natomiast 18% nauczycieli widzi negatywny wpływ doskonalenia zawodowego 

na sytuacje konfliktowe w pracy i wiąże się to z niezdrową rywalizacją między pracownikami oraz 

nieszczerością (po 33%). 

 

Obszar III 

 

• Każdy pracownik ma świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 

 

• Czy pracownicy znają swoje prawa i obowiązki? 

 

100% nauczycieli uważa, że pracownicy znają swoje prawa i obowiązki i wszyscy czują się 

odpowiedzialni za swoje obowiązki.   

 

 

• Czy pracownicy są kontrolowani w miejscu pracy? 

 

Nikt z badanych nie czuje się nadmiernie kontrolowanym w miejscu pracy. 

 

Wykres 9. 



• Czy przełożeni motywują i zachęcają pracowników do efektywnej pracy? 

 

 

 

66,5 % ankietowanych czuje się zmotywowanych i zachęcanych do efektywnej pracy, 33,5 % 

nie czuje takiej motywacji ze strony przełożonego. Największą motywacją jest dla nauczycieli dodatek 

motywacyjny (46%), nagroda pieniężna (23%), pochwały i wyróżnienia przed całym zespołem (19%) 

 

Wykres 10. 

• Co wpłynęłoby na podwyższenie efektywności pracy? 



 

Na pytanie: Co wpłynęłoby na podwyższenie efektywności pracy, większość badanych 

odpowiedziało, że: wysokość wynagrodzenia 18%, poczucie samorealizacji i rozwoju 13%, a także 

opinia przełożonego dotycząca jakości wykonywanej pracy , sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

pracowników i premia po 11%. Na przeciwnej stronie skali nauczyciele stawiają: atmosferę w miejscu 

pracy -7%, możliwość awansu, samodzielność w wykonywaniu zadań, możliwość wykorzystania 

własnych uzdolnień oraz zagrożenie utratą pracy po 2%. 

 

Obszar IV 

 

• Komunikacja interpersonalna w przedszkolu funkcjonuje 

prawidłowo 

 

Wykres 11. 



• Czy komunikacja wewnątrz przedszkolna ma wpływ na jakość pracy? 

 

Zdaniem większości badanych, komunikacja wewnątrz przedszkolna ma duży wpływ na jakość 

pracy 53%,jest kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ 40%. Tylko 7% twierdzi, że w niewielkim 

stopniu wpływa na jakość pracy. 

 

Wykres 12. 

• Jak ocenia pani poziom komunikacji i przepływ informacji wewnątrz zespołu 

pracowników? 

 

Badani bardo dobrze 47% i dobrze 47% oceniają poziom komunikacji nauczyciel – nauczyciel, 

tylko 6% ocenia ten poziom źle. 

 



 

Poziom komunikacji nauczyciel – obsługa 34% badanych ocenia bardzo dobrze, 40% dobrze, 

13% źle, a 13% nie ma zdania. 

 

Wykres 13. 

• Czy pracownicy potrafią komunikować się w sprawach dotyczących organizacji i 

funkcjonowania przedszkola?  

 

 

69% badanych czuje się dobrze poinformowane o tym co się dzieje w przedszkolu, 19% nie 

czuje się poinformowane, 12% nie ma zdania. 

 67% uważa, że zawsze otrzymuje od dyrekcji odpowiedź na pytanie związane z problemem 

zawodowym, 33% uważa, że nie zawsze.  

Spośród narzędzi komunikacji wewnętrznej, które powinny funkcjonować w placówce, 52% 

wybrało bezpośrednie rozmowy informacyjne, 20% tablice informacyjne, 24% Internet, 4% inne. 

 

2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych 
wśród personelu niepedagogicznego 

 



Tabela nr 2. 

Ilość zebranych ankiet 

 

Ilość ankiet wydanych Ilość ankiet  zebranych 
Wskaźnik procentowy 

zebranych  ankiet 

25 25 100% 

 

Z tabeli nr 1 wynika, iż 100% personelu niepedagogicznego dokonało ewaluacji , w formie 

ankiety. Poniżej zostały zamieszczone informacje na temat uzyskanych wyników, w formie wykresów 

i tabeli. 

Obszar I 

• Przedszkole stwarza odpowiednie warunki pracy 

Wykres 14. 

• Czy przełożeni okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych? 

 

 

Na pytanie czy przełożeni okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych 32% 

ankietowanych udzieliło odpowiedzi: zawsze, 40% - często, 12% - czasami, po 8% - rzadko i nigdy. 

Podsumowując pozytywnie oceniło 72% ankietowanych, negatywnie 28%. 

 

Wykres 15. 

 

• Czy współpracownicy wspierają się w trudnych sytuacjach? 

 



 

 

Zdecydowana większość pracowników ocenia, że wspiera się w trudnych sytuacjach 92%, 

raczej nie 8%. 

Wykres 16. 

 

• Czy pracownicy wykazują objawy stresu? Jakie czynniki wpływają najsilniej na stres w 

pracy? 

 

 

Z badań wynika, że najsilniej na stres w pracy wpływają takie czynniki jak: zbyt duża ilość 

obowiązków 29%, hałas 26%, sytuacje konfliktowe i atmosfera w placówce po 16%, zła komunikacja 

10% oraz nieprzewidziane sytuacje 3%. 

Obszar II 

 

• Atmosfera w przedszkolu wpływa na komfort i jakość pracy 

Wykres 17. 



• Czy pracownicy czują się dobrze w miejscu pracy? Jak jest atmosfera w pracy? 

 

Po połowie rozłożyły się wyniki oceniające atmosferę w pracy jako przyjazną i obojętną 39%, 

niemiłą wskazało 13%, konfliktową 9%. 

Wykres 18.Czy pracownicy dbają o właściwą atmosferę w przedszkolu? 

 

  

Na pytanie: Czy pracownicy dbają o właściwą atmosferę w przedszkolu, 37% ankietowanych 

udzieliło odpowiedzi, że  pomagają sobie w rozwiązywaniu różnorakich problemów, dzieląc się 

własnym doświadczeniem, 23% wspierają się w sytuacjach trudnych życiowo, 27% okazuje szacunek 

współpracownikom, 10% bierze udział w imprezach integracyjnych a 3% w ogóle nie dbają. 

Wykres 19. 

• Które z poniższych sposobów, polepszających stosunki międzyludzkie chciałabyś, żeby 

funkcjonowały w naszej placówce? 



 

Pracownicy chcieliby, aby w placówce funkcjonowały sposoby poprawiające stosunki 

międzyludzkie, a więc: karnety na basen, fitness itp. 44%, imprezy integracyjne 38%, imprezy dla 

rodzin pracowników 12% oraz szkolenia i treningi po 6%, celebrowanie świąt 0%. 

 

Obszar III 

• Każdy pracownik ma świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 

Wykres 20.  

• Czy pracownicy znają swoje prawa i obowiązki? 

 

100% pracowników uznało, że zna swoje prawa i obowiązki. 

Zdecydowana większość pracowników 91% czuje się odpowiedzialna za swoje obowiązki, 9% 

raczej zna, natomiast nikt nie wybrał odpowiedzi: raczej nie, zdecydowanie nie, inaczej. 

Wykres 21. 

• Czy pracownicy są kontrolowani w miejscu pracy? 



 

Na pytanie: Czy pracownicy są kontrolowani w miejscu pracy, większość 62,5% 

odpowiedziała: raczej nie, 21% zdecydowanie nie, raczej tak wybrało 12,5%, zdecydowanie tak 4% 

ankietowanych. 

Wykres 22. 

• Czy przełożeni motywują i zachęcają pracowników do efektywnej pracy? 

 

67% pracowników uważa, że przełożeni potrafią zmotywować i zachęcić do efektywnej pracy, 

zdecydowanie tak uważa 8%, raczej i zdecydowanie nie uważa po 12,5% . 

 

Wykres 23. Co wpłynęłoby na podwyższenie efektywności pracy? 



 

 

Według ankietowanych na podwyższenie efektywności pracy największy wpływ ma: 

wysokość wynagrodzenia 40%, premia 17%, sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników 13%, 

atmosfera w miejscu pracy 9%, opinia przełożonego dotycząca jakości wykonywanej pracy 7%, 

możliwość awansu 6%, możliwość wykorzystania własnych uzdolnień 4%, poczucie samorealizacji i 

rozwoju 2%, zagrożenie utratą pracy 2%. 



 

Obszar IV 

• Komunikacja interpersonalna w przedszkolu funkcjonuje 

prawidłowo 

 

Wykres 24. 

• Czy komunikacja wewnątrz przedszkolna ma wpływ na jakość pracy? 

 

30% ankietowanych uważa, że komunikacja wewnątrz przedszkolna jest kluczowym 

czynnikiem mającym wpływ na jakość pracy, 48% twierdzi, że ma duży wpływ, w niewielkim stopniu 

wpływa na jakość 13% i nie ma żadnego znaczenia uważa 9%.  

Podsumowując 78% pracowników uważa, ze komunikacja   ma duży wpływ na jakość pracy a 

22%, że nie ma znaczenia.  

 

 

Wykres 25. 

• Jak ocenia pani poziom komunikacji na linii nauczyciel – obsługa 



 

Komunikacja pomiędzy nauczycielem a obsługą przebiega bardzo dobrze 22% 

ankietowanych, dobrze 52%, źle 4%, nie ma zdania 22%. 

 

Wykres 26. 

• Czy pracownicy potrafią komunikować się w sprawach dotyczących organizacji i 

funkcjonowania przedszkola? 

 

70% ankietowanych stwierdziła, że jest dobrze poinformowana o tym, co dzieje się w 

przedszkolu, 30% twierdzi, że nie .  

Spośród tych 30% ankietowanych 26% twierdzi, że nie otrzymuje  odpowiedzi  od  dyrekcji na 

pytanie związane z problemem zawodowym, natomiast 74% stwierdziło, że otrzymuje.  

Spośród narzędzi komunikacji wewnętrznej, które powinny funkcjonować w placówce, 61% 

wybrało bezpośrednie rozmowy informacyjne, 27% tablice informacyjne, 4% Internet, 4% godziny 

konsultacji z pracodawcą, 4% skrzynki na pomysły. 

 

 

 

 



IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do 

dalszej pracy. 

 

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 
 
 

• Przełożeni okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych. 

• Nauczyciele wspierają się w trudnych sytuacjach. 

• Placówka zapewnia możliwość doskonalenia zawodowego. 

• Pracownicy wykazują objawy stresu w pracy. Na poziom stresu najsilniej wpływa: hałas, 

atmosfera w placówce, sytuacje konfliktowe, zbyt duża ilość obowiązków, sytuacje 

wychowawcze z dziećmi, zła komunikacja między pracownikami i przełożonymi, brak 

osoby wspomagającej w sali.  

• Dla większości  pracowników atmosfera w przedszkolu jest obojętna, dla reszty przyjazna. 

W celu poprawienia stosunków międzyludzkich ankietowani chcieliby , aby w naszej 

placówce zwrócono uwagę na kondycję fizyczną pracowników, a także organizowano 

imprezy integracyjne i imprezy dla rodzin pracowników. 

• Pracownicy dbają o właściwą atmosferę w miejscu pracy. Większość  pracowników 

pomaga sobie w rozwiązywaniu problemów, wspiera się w trudnych życiowo sytuacjach, 

okazuje sobie szacunek, bierze udział w imprezach integracyjnych. 

• Doskonalenie zawodowe pracowników nie wpływa na sytuacje konfliktowe w pracy. 

• Wszyscy pracownicy przedszkola znają swoje prawa i obowiązki. 

• Nikt z badanych nie czuje się nadmiernie kontrolowany w miejscu pracy. 

• Przełożeni motywują i zachęcają pracowników do efektywnej pracy, ale część 

ankietowanych uważa, że największą zachętą byłoby dla nich wyższy dodatek 

motywacyjny, nagroda pieniężna, pochwały i wyróżnienia przed całym zespołem. 

• Komunikacja wewnątrz przedszkolna ma duży wpływ na jakość pracy. 

• Pracownicy potrafią komunikować się w sprawach dotyczących organizacji pracy w 
przedszkolu. Spośród narzędzi komunikacji wewnętrznej, które powinny funkcjonować w 
placówce, większość wskazała rozmowy informacyjne, tablice informatyczne, Internet, 
godziny konsultacji z pracodawcą oraz skrzynki na pomysły. 

 
 

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 
 

Mocne strony: 
• Nauczyciele okazują wsparcie i chęć pomocy w sytuacjach problemowych 

• Pracownicy dbają o właściwą atmosferę w miejscu pracy 

• Wszyscy pracownicy przedszkola znają swoje prawa i obowiązki 

• Nikt z pracowników nie czuje się nadmiernie kontrolowany 

• Poziom komunikacji w przedszkolu jest oceniany dobrze 

• Pracownicy potrafią komunikować się w sprawach dotyczących organizacji pracy 
w przedszkolu 

 



 

Słabe strony: 
• Niektórzy pracownicy odczuwają brak motywacji do pracy 

 
 
 

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

 

• Należy obiektywnie oceniać zadania wykonywane przez pracowników 

• Należy zwrócić uwagę na odpowiednie motywowanie działań pracowników 

• Dostrzegać i doceniać wysiłki każdego pracownika 
 

 

4. Sposób prezentacji wyników: 

• Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej dyrektorowi przedszkola 

• Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej pracownikom przedszkola na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej i spotkaniu z pracownikami 

 

5. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: 

• Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazani metod i 
próby badawczej- do X 2016 r. 

• Rozpracowanie metod badawczych- do XI 2016 r. 

• Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- do I 2017 r. 

• Analiza zebranych informacji- do 15 V 2017 r. 

• Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- do 15 VI 2017 r. 

• Określenie, ustalenie rekomendacji do 15 VI 2017 r. 

• Pisanie raportu- do 20 VI 2017 r. 
 

 

Załączniki: 

1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji 
 
- kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

- kwestionariusz ankiety dla personelu niepedagogicznego 

2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji. 

3. Prezentacja multimedialna zawierająca  raport z ewaluacji. 
 


