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Wymagania:

Placówka podejmuje działania zapewniające dzieciom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

Członkowie społeczności przedszkolnej znają i rozumieją
normy zachowań obowiązujące w przedszkolu.

Relacje między wszystkimi członkami społeczności
przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 Zasady postępowania i współżycia w przedszkolu są 
wspólnie uzgodnione z przedstawicielami organów
przedszkola i pracownikami administracyjno – obsługowymi.

 Zasady postępowania członków społeczności
przedszkolenej są czytelnie określone w dokumentach
przedszkolnych.

 W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zagrożeń.



Wymagania:

Rodzice wychowanków przedszkola informowani są 
o zagrożeniach.

Wystąpił proces internalizacji (uwewnętrznienia) norm 
u wychowanków.

Dzieci nie akceptują nagannych zachowań, reagują na nie.

 W przedszkolu wspólnie z rodzicami analizuje się 
podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na 
celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacniania 
właściwych zachowań.

 Wzmacnia się pożądane zachowania wychowanków.

 Oceania się skuteczność podejmowanych działań 
wychowawczych oraz w razie potrzeb modyfikuje się.

Nauczyciele znają zasady odpowiedzialności prawnej.



Wskaźniki:

1. W przedszkolu rozpoznano zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego wychowanków i nauczycieli.

2. Dokonano oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń 
i potencjalnych ich skutków.

3. Na bieżąco podejmowane są działania eliminujące potencjalne zagrożenia 
( interwencje do policji, zgłoszenia do służb porządkowych, działania 
wychowawcze, rozmowy z rodzicami i dziećmi, programy profilaktyczne).

4. Rodzice są na bieżąco informowani o zagrożeniach.

5. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

6. Dzieci znają i rozumieją normy zachowań w przedszkolu, w relacjach
koleżeńskich, kontaktach z nauczycielami i pracownikami przedszkola.



Wskaźniki:

7. Dzieci potrafią identyfikować naganne zachowania i wyrażać dezaprobatę.

8. Dzieci mają możliwości dokonywania oceny zachowania kolegów i koleżanek 
(przestrzegana jest procedura oceniania zachowania, dyskusje na zajęciach
z wychowawcą).

9. Rodzice zgłaszają inicjatywy działań wychowawczych eliminujących 
zagrożenia oraz wzmacniania właściwych zachowań.

10. W przedszkolu obowiązują procedury reagowania w sytuacjach trudnych 
wychowawczo.

11. Podejmowane działania wychowawcze są skuteczne i podlegają ewaluacji.

12. Placówka podejmuje działania w zakresie wspomagania rodziców 
w kształtowaniu powszechnie akceptowalnych postaw.

13. Modyfikacje działań wychowawczych podejmuje się w wyniku konsultacji, 
debat wszystkich podmiotów procesu nauczania.



Wymaganie 4:

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

Cele ewaluacji wewnętrznej:
Ocena stopnia znajomości przestrzegania norm społecznych w przedszkolu 
przez wychowanków i nauczycieli.



Pytania kluczowe:

 Czy wychowankowie, rodzice i nauczyciele mają wiedzę na temat norm 
społecznych?

 Czy wychowankowie i nauczyciele angażują się w poprawę bezpieczeństwa
w placówce?

 Czy rodzice, wychowankowie i nauczyciele współpracują w zakresie niwelowania
zagrożeń, poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?

 Czy w przedszkolu występują zagrożenia i zachowania niepożądane?

 Czy w placówce prowadzone są działania w celu poprawy bezpieczeństwa
i dobrego zachowania?

Narzędzia badawcze:

 Kwestionariusz wywiadu

 Arkusz diagnostyczny

 Ankieta dla rodziców wychowanków.



ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU

Cele wywiadu:

 Określenie, czy członkowie społeczności przedszkolnej znają 
i rozumieją normy zachowań obowiązujące w przedszkolu.

 Ustalenie, czy relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej
oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 Wskazanie, czy w przedszkolu na bieżąco podejmowane są działania eliminujące
potencjalne zagrożenia.

Wywiad składał się z 13 pytań (8 pytań otwartych, 4 pytań zamkniętych oraz 1 
półotwartego).

Zespół ds. Ewaluacji uzyskał odpowiedzi od 10 nauczycielek przedszkolnych.



TAK - 8

RACZEJ TAK -
2

NIE - 0

RACZEJ NIE -
0

1. Czy Państwa zdaniem dzieci
w przedszkolu czują się bezpiecznie?

TAK

RACZEJ TAK

NIE

RACZEJ NIE



Co świadczy o tym, że dziecko czuje się w przedszkolu bezpiecznie?
 chętnie i z uśmiechem przychodzi do przedszkola
 przytula się do Pań
 chętnie uczestniczy w zabawach zarówno organizowanych przez nauczyciela, 

jak i dowolnych
 czasami, mimo, iż rodzic czeka, dziecko chce pobawić się dłużej w sali
 dziecko jest radosne, spontaniczne, szczere, otwarte w kontaktach z rówieśnikami 

i dorosłymi
 bez lęku rozstaje się z rodzicami
 szuka wsparcia u nauczyciela w sytuacjach trudnych

W odpowiedzi na pytanie nauczycielki wskazywały również na zabezpieczenia, które zapewniają dzieciom 
bezpieczeństwo w przedszkolu, m.in. to, że budynek jest zamykany; teren przedszkola ogrodzony; opiekę 
nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna; dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby 
do tego upoważnione; sale są czyste i przestronne; meble i pomieszczenia dostosowane są do potrzeb dzieci. 
Ponadto w przedszkolu określono regulaminy regulujące pracę, mające zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
dzieci (w tym wycieczek i spacerów), a także wyznaczona jest droga ewakuacyjna.



2. Jakie działania z zakresu wychowania kulturalnego, mające na celu eliminację 
niepożądanych zachowań dzieci, podejmują Państwo w swojej pracy?

 zabawy relaksacyjno – wyciszające
wskazywanie prawidłowych zachowań i postaw na podstawie literatury 

oraz filmów edukacyjnych
bajkoterapię
 słuchanie muzyki relaksacyjnej
 teatrzyki
pogadanki i rozmowy na temat zachowań i ich konsekwencji
 zabawy integrujące grupę
ustalenie kodeksu zachowań w grupie
 stosowanie systemu kar i nagród
 rozmowy z rodzicami na temat zachowań dzieci
 szybka i konsekwentna reakcja na niewłaściwe zachowania
 stosowanie pochwał na forum grupy oraz do rodziców



TAK
100%

NIE
0%

3. Czy podejmowane przez Państwa
działania są dostosowane do potrzeb 

dzieci?

TAK

NIE



TAK
100%

NIE
0%

4. Czy dzieci wiedzą jakich postaw się 
od nich oczekuje?

TAK

NIE



5. W jaki sposób eliminują Państwo zagrożenia mogące wystąpić w społeczności 
przedszkolnej?

Nauczycielki wprowadzają różnorodne działania mające na celu eliminowanie zagrożeń 
mogących wystąpić w społeczności przedszkolnej, m.in.:
monitorują przebieg zabaw w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym
 rozmawiają z dziećmi na temat zaistniałych sytuacji
 zachęcają dzieci do prób samodzielnego rozwiązywania konfliktów
podczas czytania opowiadań/bajek wspólnie z dziećmi oceniają zachowania bohaterów 

wskazując pozytywne wzorce
 stosują system kar i nagród oraz pochwał i upomnień
odwołują się do ustalonych wcześniej kodeksów i norm grupowych
dostarczają wzorów pozytywnego, kulturalnego zachowania 

Nauczycielki podkreśliły konieczność współpracy ze sobą, a także z rodzicami w celu 
uzyskania jak najlepszych efektów swojej pracy w tym zakresie.



6. Jakie postawy dzieci wg. Państwa są najbardziej istotne i godne 
kształtowania?

empatia
wzajemna pomoc
współpraca
 szacunek
uczciwość
odpowiedzialność
przyjaźń
 akceptacja
odwaga
 zaradność
 samodzielność
 rozwijanie kultury osobistej
 kształtowanie umiejętności społeczno - moralnych



7. W jaki sposób rodzice współpracują z przedszkolem w zakresie 
wychowania dzieci?

 rodzice wspólnie z nauczycielami wspólnie omawiają i później 
przestrzegają ustalonych zasad wychowawczych

 rodzice są informowani o zasadach bezpieczeństwa, o zachowaniu się 
i postępach dzieci

nauczycielki gromadzą informacje o dzieciach (na podstawie 
codziennych rozmów z rodzicami oraz ankiet do nich kierowanych)

 rodzice włączani są w realizację projektów edukacyjnych (np. Dzień 
Czytanej Bajki) oraz organizację uroczystości w przedszkolu



TAK
100%

NIE
0%

8. Czy rodzice współdecydują
w sprawach wychowawczych?

TAK

NIE



9. W jaki sposób pracownicy obsługi i administracji wspierają nauczycieli 
w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci?

dbanie o porządek w salach i na placu zabaw oraz czystość w szatniach 
i łazienkach

dezynfekcja pomieszczeń w przedszkolu
opieka nad dziećmi podczas wspólnych wyjść
pomoc przy spożywaniu posiłków przez dzieci oraz ich przebieraniu
 szybka reakcja na niewłaściwe zachowania dzieci
odbieranie i zaprowadzanie dzieci do rodziców
 sprawdzanie stanu zabawek oraz sprzętów.

Jedna z respondentek nie udzieliła odpowiedzi na pytanie.



TAK
100%

NIE
0%

10. Czy relacje między wszystkimi 
członkami społeczności przedszkolnej 

są oparte na wzajemnym szacunku 
i zaufaniu?

TAK

NIE



11. W jaki sposób w przedszkolu monitorowane są działania wychowawcze 
i profilaktyczne?

W opinii nauczycielek monitorowanie działań wychowawczych 
i profilaktycznych odbywa się w przedszkolu poprzez:
dokonywanie obserwacji dzieci
 sporządzanie kart obserwacji oraz diagnoz
 zapisy w dziennikach
ustalanie planów pracy dydaktyczno- wychowawczej
 składanie półrocznych sprawozdań z pracy wychowawczej
pisanie scenariuszy zajęć i uroczystości
 analizę działań wychowawczych podczas rad pedagogicznych oraz zebrań 

z rodzicami
 realizowanie programów, statutu przedszkola, wewnętrznych 

i zewnętrznych regulaminów.



12. W jaki sposób dokonują Państwo oceny skuteczności działań 
wychowawczych i profilaktycznych?

Oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych 
nauczycielki dokonują na podstawie zaplanowanych obserwacji dzieci
(pod kątem konsekwencji przestrzegania zasad i umów, szacunku do 
drugiej osoby, do wspólnej własności, wzajemnej pomocy i akceptacji) 
oraz obserwacji swobodnych, a także rozmów z rodzicami.



13. W jaki sposób dokonują Państwo modyfikacji działań wychowawczych
i profilaktycznych?

Modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycielki 
dokonują poprzez:
dopasowanie planu dydaktyczno – wychowawczego do potrzeb dzieci 

oraz dokonywanie w nim zmian (zgodnie z zapotrzebowaniami grupy)
uczestniczenie w dodatkowych programach edukacyjnych
wprowadzanie większej ilości zajęć dotyczących wychowania i profilaktyki 

(ukierunkowanie pracy na integrację grupy, rozwijanie szacunku)
 indywidualna praca z dzieckiem po dokonaniu obserwacji
wprowadzanie własnych programów i ewaluacji
modyfikowanie systemu nagród i kar



WNIOSKI:

Członkowie społeczności przedszkolnej znają i rozumieją normy zachowań
obowiązujące w przedszkolu

Relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu

Nauczycielki podejmują różnorodne działania eliminujące potencjalne zagrożenia 
oraz niepożądane zachowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

 Zdaniem nauczycielek dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie
Działania nauczycielek są dostosowane do potrzeb dzieci
Rodzice aktywnie współdecydują w sprawach wychowawczych oraz współpracują 

z nauczycielkami na rzecz tworzenia zasad wychowania dzieci
 Pracownicy obsługi i administracji wspierają nauczycieli w zapewnieniu

bezpieczeństwa dzieciom
Nauczycielki monitorują działania wychowawcze i profilaktyczne
Nauczycielki na bieżąco dokonują oceny skuteczności swoich działań 

wychowawczych i profilaktycznych oraz na jej podstawie dokonują ich modyfikacji.



ANALIZA ARKUSZA 

DIAGNOSTYCZNEGO



ANALIZA ARKUSZA DIAGNOSTYCZNEGO

Cel:

Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia w społeczności przedszkolnej
zagrożeń i potencjalnych ich skutków.

Arkusz diagnostyczny składał się z 4 pytań (zamkniętych, otwartych
i półotwartych).
Zespół ds. Ewaluacji uzyskał odpowiedzi od 11 pracowników oświaty
(w tym 10 nauczycielek przedszkolnych oraz psychologa przedszkolnego).



2. Jakie skutki mogą wystąpić w związku z w/w zagrożeniami?

 urazy
 obrażenia ciała
 niechęć dzieci do przychodzenia do przedszkola
 agresja wobec rówieśników lub niechęć wobec nich
 konflikty
 postawa wycofania
 niechęć do zabaw
 złe samopoczucie dzieci
 brak poczucia bezpieczeństwa
 negatywne oddziaływanie na emocje czy zachowanie innych dzieci
 wykluczenie dziecka przez rówieśników
 niechęć do grupy i przedszkola
 lęk
 frustracja



3. Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu niwelowania zagrożeń oraz ich 
skutków?

 zajęcia relaksacyjne oraz integrujące grupę
 zajęcia warsztatowe w zakresie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie 

z trudnymi emocjami
 pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych
 zapewnienie możliwości samodzielnego rozwiązania konfliktów przez dzieci

uświadamianie dzieciom, że odmienne zdania są czymś naturalnym
 codzienne prowadzenie rozmów kierowanych; pogadanek dotyczących zasad 

bezpieczeństwa podczas pobytu w łazience, sali zabaw i w ogrodzie 
przedszkolnym

 wskazywanie zagrożeń i ich skutków
 stosowanie systemu kar i nagród
 odwoływanie się do kodeksu grupowego
 współpraca między nauczycielami oraz z rodzicami w celu reakcji na trudne 

zachowania



TAK - 11

NIE - 0

NIE WIEM-1

4. Czy cała społeczność przedszkola zna normy 
zachowań obowiązujące 

w przedszkolu?

TAK

NIE

NIE WIEM



WNIOSKI:

Najczęstszych zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci w społeczności 
przedszkolnej nauczycielki upatrują w negatywnych relacjach 
rówieśniczych (agresji ze strony rówieśników, konfliktów z dziećmi 
w grupie) oraz wypadkach mogących przytrafić się na placu 
zabaw, w ogrodzie przedszkolnym oraz w sali przedszkolnej

 Zagrożenia te powodują zarówno fizyczne (urazy, obrażenia ciała), 
psychiczne (postawę wycofania, niechęć do zabaw, złe 
samopoczucie), jak i społeczne (agresję wobec rówieśników lub 
niechęć wobec nich, konflikty z rówieśnikami) skutki dla dzieci

Nauczycielki podejmują różnorodne działania w celu niwelowania 
zagrożeń oraz ich skutków

Cała społeczność przedszkola zna normy zachowań obowiązujące 
w przedszkolu.



ANALIZA ANKIETY DLA 

RODZICÓW



Cel:
W przedszkolu rozpoznano zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego wychowanków i nauczycieli.

Ankieta zawierała 6 pytań otwartych i 1 zamknięte.
Liczba wypełnionych ankiet: 17.



1. W jaki sposób przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci?

Wśród najczęściej wymienianych odpowiedzi rodziców należą:
 zabezpieczone wejście do przedszkola/ karta magnetyczna
 sprawdzanie tożsamości osób upoważnionych do odbioru dzieci
 czyste sale, dostosowane do wieku dzieci,
bezpieczny plac zabaw
dezynfekcja rąk, noszenie maseczek przez personel przedszkola 

i rodziców
mierzenie temperatury dzieci
nauka zasad zachowania na drodze,
dezynfekcja zabawek i pomieszczeń
nauka prawidłowych zachowań dzieci
monitoring w przedsionku



2. Czy baza i wyposażenie przedszkola sprzyjają bezpieczeństwu dzieci? 
Proszę podać przykłady z uwzględnieniem reżimu sanitarnego w czasie 
pandemii COVID – 19.

Rodzice podali następujące odpowiedzi:
dezynfekcja rąk
mierzenie temperatury dzieciom
maseczki ochronne
dezynfekcja sali i zabawek
 sale i zabawki dostosowane do wieku dzieci
 rodzice nie wchodzą do przedszkola
 zebranie z rodzicami odbywa się w dwóch grupach
edukacja prozdrowotna
 zabezpieczone drzwi
dobra opieka
poręcze przy schodach



3. Jakie podejmuje się w przedszkolu działania w celu eliminowania 
zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań?

Rodzice udzielili takich odpowiedzi:
 rozmowa z dzieckiem oraz z rodzicami
edukacja na temat zagrożeń
 stosowanie systemu kar i nagród
organizacja zajęć tematycznych
 konsultacje z rodzicami

Dwie osoby nie odpowiedziały na to pytanie



Dwie ankiety były bez odpowiedzi.
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przez wszystkich nauczycieli i pracowników
przedszkola-

przez wszystkich nauczycieli i pracowników
przedszkola-

przez niektórych nauczycieli i pracowników
przedszkola

4. Czy działania w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania 
właściwych zachowań są podejmowane przez wszystkich 

nauczycieli i pracowników przedszkola?



5. W jaki sposób włącza się rodziców do podejmowania w przedszkolu działań 
wychowawczych?

Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi:
nauczyciel zwraca uwagę podczas zebrania
 rozmowy indywidualne z nauczycielem
udział w konkursach
 informacja za pomocą poczty elektronicznej
opinia o dziecku
 zwracanie uwagi na noszenie maseczek

Jedna ankieta była pusta.



6. Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiegać wykluczeniu dzieci?

Na to pytanie 6 rodziców stwierdziło, że dotychczas nie było takiego problemu. 
Wymieniane były jeszcze odpowiedzi:
 równe traktowanie dzieci
 czytanie książek, nauka wierszy i piosenek
 zabawy integracyjne, imprezy
dobry przykład
 zachęcanie do wspólnych zabaw
edukacja

Dwie osoby nie odpowiedziały na to pytanie.



7. Jakie działania są analizowane, oceniane i modyfikowane wspólnie 
z rodzicami?

Na to pytanie respondenci odpowiedzieli następująco:
 rozwój dzieci i zachowanie
 rozwiązywanie problemów
 adaptacja dzieci
 zamykanie drzwi i bramki do ogrodu
 zabawa w grupie
 żadne

6 osób nie udzieliło odpowiedzi.



WNIOSKI:

Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci poprzez dostosowanie sal do 
wieku dzieci, zabezpieczone drzwi wejściowe do przedszkola, 
bezpieczny plac zabaw.

W przedszkolu są podejmowane działania w celu eliminowania 
wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Nauczyciele rozmawiają o problemach z dziećmi i rodzicami.
Rodzice są informowani o zachowaniach dzieci, ich rozwoju. 

Nauczyciele omawiają z rodzicami problemy wychowawcze.



WNIOSKI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH

 W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 W przedszkolu prowadzone jest wiele działań w celu eliminowania zagrożeń 

oraz wzmocnienia właściwych zachowań.
 Rodzice są włączani do podejmowanych w przedszkolu działań 

wychowawczych.
 Nauczyciele uczą bezpiecznych zachowań i wdrażają do przestrzegania norm 

społecznych.
 Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
 Relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 Rodzice i nauczyciele współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa

i przestrzegania norm społecznych oraz niwelowania zachowań niepożądanych.
 Eliminowane są zagrożenia oraz wzmacniane właściwe zachowania.



REKOMENDACJE:

1. Przedszkole powinno kontynuować dotychczasowe działania 
wychowawcze oraz podejmować nowe przynoszące pożądany efekt 
wychowawczy.
2. W ramach współpracy przedszkola z rodzicami należy zmobilizować ich 
do częstych kontaktów z wychowawcami w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych
3. Podczas zebrań należy przypominać rodzicom, że w środowisku 
rodzinnym powinny być promowane właściwe postawy i normy zachowań.
4. Nauczyciele powinni stale przypominać dzieciom zasady obowiązujące 
w przedszkolu i nagradzać właściwe zachowania.
5. Należy utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom.


