
1 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

 ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO 

 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE  

ROK SZKOLNY  2019/2020 

 

 

 

ZAKRES   DIAGNOZOWANIA: 

WYMAGANIE 7: Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym  

na rzecz wzajemnego rozwoju. 

CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA: Przedszkole, w sposób celowy, 

współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku 

lokalnym. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich 

wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci. 

 

 

PRZEDMIOT  EWALUACJI: 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
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SPIS TREŚCI:  

 

I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:  

1. Cele ewaluacji wewnętrznej.  

2. Zakres diagnozowania. 

3. Kryteria ewaluacji. 

4. Pytania kluczowe.  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI 

WEWNĘTRZNEJ: 

1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy placówki.  

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych podczas ewaluacji.  

3. Terminy przeprowadzania czynności związanych z ewaluacją.   

 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI: 

1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz 

wywiadu z Dyrektorem. 

2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.  

3. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród partnerów przedszkola. 

 

IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI 

DO DALSZEJ PRACY: 

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.  

2. Przedstawienie wniosków z badań w postaci mocnych i słabych stron.  

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

przedszkola.  

4. Formy/sposoby upowszechniania raportu.       
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I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:  

1. Cele ewaluacji wewnętrznej: 

 Zgromadzenie informacji o formach współpracy z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku lokalnym. 

 Pozyskanie informacji o efektach wzajemnej współpracy. 

 Ocena działań przedszkola w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym. 

2. Zakres diagnozowania: 

Wymaganie: Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

3. Kryteria ewaluacji: 

 Zgodność z aktualnymi aktami prawnymi. 

 Zgodność z potrzebami dzieci i środowiska lokalnego. 

 Dostępność, skuteczność, atrakcyjność, trafność. 

 

4. Pytania kluczowe:   

1) Czy przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku lokalnym?  

2) W jakim zakresie  nauczyciele realizują i organizują współpracę ze środowiskiem? 

3) Czy w działaniach przedszkola uwzględniane są potrzeby środowiska lokalnego? 

4) Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój przedszkola? 

5) Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dziecka? 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:  

1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy placówki:  

 Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Przedszkola Samorządowego  

z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie. 

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Przedszkola Samorządowego  

z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie. 
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 Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zabierzowie. 

 Partnerzy 

 

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych podczas ewaluacji:  

 Ankiety – rodzice, nauczyciele, partnerzy 

 Wywiad z dyrektorem   

 Obserwacje 

 Analiza dokumentów 

3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:   

 Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych i wybranie metod 

badawczych – IX 2019r.  

 Opracowanie narzędzi badawczych - XII 2019r.  

 Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – I 2020r.  

 Analiza zebranych informacji – II 2020r. 

 Wyciągnięcie wniosków w postaci mocnych i słabych stron, ustalenie rekomendacji  

– III 2020r. 

 Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej – V 2020r. 

 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI:  

1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz    

    wywiadu z dyrektorem. 

 

 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie – Przedszkolu Samorządowym  

z Oddziałami Integracyjnymi pracuje 23 nauczycieli. Kwestionariusze ankiet zwróciło 18 

osób, czyli niespełna 80% pracowników pedagogicznych. Na potrzeby ewaluacji 

wewnętrznej, podczas analizy odpowiedzi uzyskanych od respondentów, liczba 18 będzie 

traktowana jako 100% badanych ze względu na brak informacji od pozostałych 5 osób. 

Dodatkowo, aby uzupełnić wiedzę dotyczącą współpracy przedszkola ze środowiskiem 

lokalnym, przeprowadzono wywiad z dyrektorem przedszkola.  
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Poniżej zamieszczone zostały wyniki przeprowadzonych badań wraz z ich analizą  

i interpretacją. Znajdują się tam także wykresy kolumnowe lub słupkowe obrazujące zebrane 

informacje – na każdym z nich podane są wszystkie uzyskane odpowiedzi z dokładną ich 

liczbą. Większość pytań to pytania otwarte, umożliwiające nauczycielkom udzielenie 

dokładnych, ale i różnorodnych odpowiedzi. I choć pytania dawały dużą dowolność, to  

w wielu przypadkach odpowiedzi pokrywały się lub były bliskoznaczne. 

 Na pierwsze pytanie: Czy w bieżącym roku szkolnym podejmowała Pani działania 

współpracując ze środowiskiem lokalnym? wszyscy jednoznacznie zaznaczyli odpowiedź tak. 

Ponadto, panią dyrektor zapytano o najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na 

rzecz środowiska lokalnego w ostatnim czasie. Na pierwszym miejscu znalazła się akcja 

charytatywna dla Kacperka Ryło, a następnie kolejno: Dni Zabierzowa, Gminny Dzień 

Dziecka, zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących w naszej gminie i parafii, 

Dzień Rodziny, „Dni otwarte”, zajęcia otwarte dla rodziców, spotkanie integracyjne  

dla rodzin dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 Następnie nauczycielki zostały poproszone o wymienienie instytucji i organizacji 

lokalnych, z którymi podejmowały współpracę w ostatnim czasie. Prawie 90% badanych 

udzieliło odpowiedzi policja, niespełna 80% wymienia Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną, a nieco ponad 70% bibliotekę gminną. 50% respondentów podało także 

SCKiPGZ, prawie 40% OSP Zabierzów, a niecałe 30% Radę Rodziców. Poniżej 30% 

nauczycielek podało także odpowiedzi: Ośrodek Zdrowia, Nadleśnictwo Krzeszowice, 

Klub Seniora „Złota Jesień”, biblioteka szkolna, szkoła podstawowa, teatr, fundacja 

„Serce dla Maluszka”, pszczelarz, okoliczne sklepy, weterynarz.  

Nawiązaniem do tego pytania było pytanie do dyrektora przedszkola dotyczące instytucji  

i organizacji stanowiących jego lokalne środowisko. Wśród odpowiedzi znalazły się: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie, Samorządowe Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Zabierzów, Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie, Urząd 

Gminy, Biblioteka „Pod Aniołem”, komisariat policji, OSP Zabierzów, Nadleśnictwo 

Krzeszowice, parafia w Zabierzowie, Klub Seniora „Złota Jesień”. 
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     Kolejne pytanie: W jakim zakresie organizuje i realizuje Pani współpracę  

ze środowiskiem? pokazało, że wachlarz podejmowanych działań jest szeroki, jednak tylko 

nieliczne odpowiedzi powtarzają się. I tak, aż 95% badanych odpowiedziało, że są to zajęcia 

dydaktyczne realizowane poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

warsztaty, pogadanki itp. W granicach progu 30% znalazły się również konkursy  

i imprezy przedszkolne, konsultacje indywidualne oraz wycieczki. Nieco mniej osób 

wspomniało o akcjach charytatywnych. Natomiast wśród odpowiedzi udzielonych przez 

pojedyncze nauczycielki były jeszcze: pozyskiwanie środków od lokalnych instytucji, 

wymiana informacji z rodzicami, wspólne inicjatywy podejmowane z Radą Rodziców, 

spotkania z seniorami, promocja przedszkola, rekreacja, imprezy gminne, galerie prac 

dzieci i opieka profilaktyczna.  
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Pani dyrektor, zapytana o działania dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez przedszkole  

z wykorzystaniem środowiska lokalnego, wymieniła zajęcia edukacyjne prowadzone przez 

policję, straż pożarną, leśników, bibliotekarkę i pielęgniarkę. 

 

 

 Następne pytanie ankietowe dotyczyło sposobów pozyskiwania przez nauczycieli 

informacji na temat potrzeb środowiska lokalnego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że najlepszą 

formą jest rozmowa z rodzicami. 95% respondentek zaznaczyło też współpracę  

z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, niemal 85% współpracę z Radą Rodziców, a prawie 

30% nauczycielek przeprowadzało ankiety dla rodziców swoich wychowanków. Ponadto, 

ankietowane mogły również wpisać inne sposoby uzyskiwania informacji o potrzebach 

najbliższego środowiska, z czego skorzystało niecałe 30% osób, a wśród odpowiedzi znalazły 

się media, obserwacje własne i programy edukacyjne. 

Na pytanie o sposób pozyskiwania informacji na temat potrzeb i możliwości środowiska 

lokalnego odpowiedziała również pani Dyrektor, mówiąc że większość informacji 

przekazywana jest drogą mailową, ale uzyskuje je również podczas narad dyrektorów  

z terenu naszej gminy, od Rady Rodziców oraz ze stron internetowych Urzędu Gminy  

i SCKiPGZ. 
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 Na kolejne, zamknięte pytanie Czy uważa Pani, że współpraca ze środowiskiem 

lokalnym ma pozytywny wpływ na rozwój przedszkola, a tym samym jego wychowanków?, 

wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi twierdzącej. Było ono niejako wstępem  

do następnych dwóch szczegółowych pytań. 

 Pierwsze dotyczyło wpływu współpracy ze środowiskiem lokalnym na rozwój  

i wizerunek placówki. Ponad połowa ankietowanych jako najważniejszą wskazała promocję 

przedszkola i dzieci, prawie 40% zauważyło, że współpraca daje możliwość zwiększenia 

liczby zajęć dydaktycznych z gośćmi z zewnątrz, a 35% nauczycielek zanotowało 

integrację ze środowiskiem lokalnym oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku 

przedszkola. Wśród odpowiedzi udzielonych przez mniej niż 30%  respondentek znalazły się 

także: pozyskiwanie nowych partnerów, udział w konkursach gminnych, poznawanie 

środowiska lokalnego, rozbudowa szkoły, realizacja zadań statutowych, poprawa 

bezpieczeństwa, większa aktywność rodziców, wspieranie działań przedszkola  

i kształtowanie właściwych postaw. 

Odpowiedzi udzielone przez dyrektora przedszkola w pełni korespondują z tymi 

wskazanymi przez nauczycielki. Według dyrekcji, dzięki współpracy ze środowiskiem 

lokalnym przedszkole jest promowane w gminie, lokalne instytucje i firmy pomagają  
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i biorą udział w organizacji imprez przedszkolnych. Łatwiejsze jest też pozyskanie 

sponsorów, którzy przekazują nagrody dla dzieci, udzielają wsparcia np. w organizacji 

Dnia Rodziny. 

 

 

 

 Kolejne pytanie W jaki sposób współpraca ze środowiskiem wpływa na rozwój 

wychowanków? pokazało, że dla aż 80% nauczycielek najważniejsze jest wspomaganie 

rozwoju poznawczego, a dla 65% wspomaganie rozwoju społecznego. 45% ankietowanych 

wskazało rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, a niewiele mniej poznawanie 

środowiska i jego potrzeb, wspomaganie rozwoju emocjonalnego oraz naukę 

bezpiecznych zachowań. Mniej niż 30% badanych uważa, że współpraca ze środowiskiem 

lokalnym pomaga w budowaniu poczucia tożsamości i przynależności, poznawaniu 

bogactwa kulturowego, umożliwia prezentację osiągnięć dzieci, uczy szacunku  

i otwartości wobec innych, rozwija aktywność poznawczą. Jedna osoba uznała jeszcze,  

że dzieci uczą się pomagania potrzebującym, a inna, że umożliwia wymianę doświadczeń. 

Z treści wywiadu z panią dyrektor wynika, że także zdecydowanie zauważa 

pozytywny wpływ współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku 

lokalnym. Przytoczone przez nią argumenty w pełni pokrywają się z odpowiedziami 
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pracowników przedszkola: współpraca buduje poczucie tożsamości i przynależności 

środowiskowej, poszerza doświadczenia i wiedzę dzieci, wspomaga prawidłowy rozwój 

emocjonalny i moralny, uwrażliwia na potrzeby innych. 

 

 Następnie respondentów zapytano, czy podejmując współpracę ze środowiskiem 

lokalnym, włączają do działań rodziców przedszkolaków - wszystkie jednoznacznie 

stwierdziły, że tak. Połowa ankietowanych wskazała, że najczęściej rodzice uczestniczą  

w warsztatach i zajęciach otwartych, a według około 40% pomagają w organizacji 

imprez i uroczystości, a także biorą udział w występach okolicznościowych poza 

przedszkolem. W granicach 30% mieszczą się odpowiedzi, że rodzice udzielają się  

w prowadzonych w przedszkolu akcjach czytelniczych, pomagają organizować 

spotkania ze specjalistami (lub sami je prowadzą), angażują się w akcje charytatywne. 

W wymienianych rodzajach aktywności znalazły się jeszcze: udział w imprezach 

przedszkolnych, współpraca z seniorami oraz kiermasze. Jednocześnie, dwie osoby 

podkreśliły odpowiedź nie argumentując ją, że w wydarzeniach uczestniczą tylko dzieci. 
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 W kolejnym pytaniu nauczycielki musiały zastanowić się jaki jest, ich zdaniem, 

najlepszy sposób na promowanie działań przedszkola na gruncie lokalnym. Według 65% 

badanych, są to występy okolicznościowe, a 55% wskazało udział w konkursach gminnych 

oraz media społecznościowe i stronę Internetową jako najlepsze formy promocji placówki. 

Nieco ponad 20% osób zauważyło, że znaczenie mają też uroczystości i konkursy 

przedszkolne, jak również otwarte zajęcia warsztatowe. Wśród rzadko lub bardzo rzadko 

udzielanych odpowiedzi znalazły się jeszcze wspólne inicjatywy, galerie prac dzieci, 

kiermasze, spotkania z ciekawymi ludźmi, opinie zadowolonych rodziców, reklama  

w lokalnej prasie, wysoki poziom kształcenia i wychowania oraz akcje charytatywne. 
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 Ostatnie pytanie ankietowe dotyczyło propozycji usprawnień współpracy przedszkola  

ze środowiskiem lokalnym. Żadna z odpowiedzi nie przeważała wyraźnie nad innymi, 

propozycji nie było też dużo – najwięcej, nieco ponad 20% osób uważa, że współpraca  

z podmiotami lokalnymi przebiega prawidłowo i nie wymaga zmiany. Nauczycielki, które 

zaproponowały usprawnienia, zwróciły uwagę na: wykorzystywanie informacji od 

rodziców oraz zwiększenie ich aktywności w życiu przedszkola – po 15%, zwiększenie 

liczby konkursów gminnych, a także podtrzymywanie dotychczasowych działań – 10% 

ankietowanych. Pojedyncze nauczycielki zasugerowały jeszcze podejmowanie wspólnych 

inicjatyw, zapraszanie przedstawicieli instytucji na uroczystości przedszkolne, promocja 

w lokalnej prasie, promocja osiągnięć i talentów dzieci w środowisku oraz pozyskiwanie 

nowych partnerów. 

 

 

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli oraz 

dyrektora  Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Zabierzowie na temat współpracy z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku lokalnym, określono słabe i mocne strony tej współpracy oraz 

wysunięto poniższe wnioski. 

 Przedszkole prężnie współpracuje z następującymi instytucjami: policja, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, gminna biblioteka, SCKiPGZ, OSP Zabierzów, Rada 

Rodziców, Nadleśnictwo, Klub Seniora „Złota Jesień”, Ośrodek Zdrowia.  
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Działania podjęte w ramach współpracy to: zajęcia edukacyjne prowadzone przez 

przedstawicieli wymienionych instytucji, warsztaty, pogadanki, konsultacje, spotkania, 

imprezy przedszkolne, wycieczki, imprezy gminne, konkursy, opieka profilaktyczna, akcje 

charytatywne, wymiana informacji, wspólne organizowanie imprez, wystawy, galerie prac, 

kiermasze. 

Jak wynika z analizy wyników przeprowadzonych ankiet przedszkole w mniejszym 

stopniu współpracuje z parafią, okolicznymi sklepami i instytucjami tj. weterynarz, 

pszczelarz, fundacja. Zdaniem nauczycieli dość słabo również wypada współpraca z Radą 

Rodziców. 

 

Podsumowując analizę wyników ankiet pod kątem mocnych i słabych stron wysuwają 

się następujące wnioski:  

- podtrzymywanie i kontynuowanie współpracy przedszkola z wyżej wymienionymi 

instytucjami, z którymi placówka współpracuje efektywnie, dostosowując rodzaj i charakter 

działań do bieżących potrzeb i oczekiwań; 

- zacieśnianie kontaktów i poszerzanie współpracy z instytucjami, z którymi przedszkole 

współpracuje w mniejszym stopniu;  

- podejmowanie działań mających na celu zintensyfikowanie współpracy z Radą Rodziców. 

 

Współpraca placówki z lokalnymi instytucjami wpływa pozytywnie na rozwój 

poznawczy, społeczny i emocjonalny wychowanków. Dzieci poznają bogactwo kulturowe 

regionu, uczą się szacunku i otwartości wobec innych, angażują się w akcje charytatywne. 

Biorąc udział w pogadankach i warsztatach uczą się bezpiecznych zachowań. Dzięki 

zaangażowaniu przedszkola we współpracę z poszczególnymi instytucjami dzieci rozwijają 

swoje zainteresowania i talenty, prezentują swoje umiejętności i dorobek artystyczny.  

Podejmowana współpraca wpływa również pozytywnie na wizerunek placówki, pomaga   

w promowaniu przedszkola oraz przyczynia się do pozyskiwania nowych partnerów  

do współpracy. 

 

2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.  

 

Ankieta dla rodziców zawierała łącznie 10 pytań i wzięło w niej udział 64 rodziców. 

Zebrane wyniki przedstawiono w formie wykresów słupkowych i kołowych, w których użyto 
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wskaźnika ilościowego lub procentowego, w zależności od rodzaju pytania. Dane 

przedstawione procentowo zaokrąglono do jedności. 

Na pytanie: Czy Państwa zdaniem przedszkole współpracuje z instytucjami  

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym? najczęściej udzielaną była odpowiedź 

„tak”, którą zaznaczyło 54 rodziców, co stanowi 84% ankietowanych. 9 osób (14% 

badanych) odpowiedziała „nie wiem”, zaś w jednym przypadku zaznaczono odpowiedź 

„nie”, co stanowi 2 % ankietowanych. 

 

 

 

Na pytanie o treści: Z jakimi instytucjami, placówkami w środowisku lokalnym 

współpracuje przedszkole? najczęściej wskazywano rodziców, którą zaznaczyło 94% 

respondentów, następnie 69% zaznaczyło policję, 67% Poradnię Psychologiczno– 

Pedagogiczną, 61% SCKiPGZ, 56% Straż Pożarną i Nadleśnictwo. Poniżej połowy 
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respondentów wskazywało: Szkołę Podstawową, Bibliotekę Gminną, Ośrodek Zdrowia, 

Urząd Gminy, Klub Seniora „Złota Jesień”, kluby sportowe, inne przedszkola, sklepy, 

parafię w Zabierzowie, GOPS, Urząd Pocztowy, aptekę. 2% respondentów przy 

zaznaczeniu odpowiedzi „Inne” wskazało: Przychodnia Weterynaryjna, Szkoła Tańca 

„Frygi Drygi”, zbieranie suchego chleba dla kóz, Akademia Odkrywców, Człowiek 

Orkiestra, Szkoła Muzyczna, harcerstwo. 

 

Na pytanie: W jakim zakresie przedszkole realizuje i organizuje współpracę  

ze środowiskiem lokalnym? najczęściej udzielaną odpowiedzią były uroczystości i imprezy 

przedszkolne, którą zaznaczyło 86% respondentów, wycieczki - 80%, konkursy - 58%, 

zajęcia w terenie – 55%, akcje charytatywne - 50% ankietowanych i spotkania  

z ciekawymi ludźmi - 48% respondentów. 
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Na pytanie: Jakie korzyści wynikają z udziału dziecka ze współpracy z instytucjami  

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym?, 75% respondentów wskazało 

poszerzanie umiejętności i wiadomości dzieci. Rozwijanie zainteresowań oraz 

kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania, a także rozbudzanie aktywności 

poznawczej i twórczej – po 72% odpowiedzi; rozwijanie umiejętności współpracy w 

grupie – 64% oraz rozwijanie pomysłowości i kreatywności – 56%. Mniej niż połowa 

ankietowanych wskazała na: promocję uzdolnień i talentów dzieci (48%), jak również na 

możliwość prezentacji osiągnięć dzieci (45%). Pozostałe 2% ankietowanych w odpowiedzi 

„Inne” dodatkowo wskazało: przełamywanie barier, ośmielanie dzieci, poznawanie zasad 

ruchu pieszych i korzystania z numeru alarmowego 112. 
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Kolejne pytanie: Czy przedszkole uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego? 

Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 43 rodziców, co stanowi 67% respondentów. Jedna osoba 

udzieliła odpowiedzi "nie”, co stanowi 2% ankietowanych, zaś 20 rodziców (31%) 

zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”.   

 

 

Pytanie szóste dotyczyło atrakcyjności imprez, uroczystości, akcji organizowanych 

przez przedszkole. Spośród wszystkich ankietowanych 56 osób wskazało na Dzień Babci  

i Dziadka, 49 osób wybrało warsztaty, 42 osoby - wycieczki, 37 osób wskazało konkursy  

i 36 osób akcje charytatywne. 
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Na pytanie dotyczące udziału rodziców w imprezach i uroczystościach przedszkolnych 

wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco. 

 

  Kolejne pytanie dotyczyło wpływu imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych na 

rozwój dziecka. Tu podobnie jak w poprzednim pytaniu wszyscy ankietowani odpowiedzieli 

twierdząco. 

 

Dziewiąte pytanie brzmiało: Czy przedszkole integruje się ze środowiskiem lokalnym 

organizując imprezy, akcje i uroczystości? Odpowiedź twierdzącą wybrało 53 

ankietowanych (83%). Jedna osoba (2%) odpowiedziała przecząco, zaś nie wiem zaznaczyło 

10 osób, czyli 16% badanych. 
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Ostatnie pytanie dotyczyło wpływu współpracy środowiska lokalnego na rozwój 

przedszkola. Spośród wszystkich ankietowanych 49 osób odpowiedziało twierdząco,  

co stanowi 76% ankietowanych, jedna osoba zaznaczyła odpowiedź „nie”, a 14 osób, czyli 

22% ankietowanych nie wypowiedziało się na ten temat. 
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Osoby, które zaznaczyły odpowiedź twierdzącą dodatkowo wskazały zjawiska 

wpływające na rozwój przedszkola. Do najczęściej wskazywanych należą: rozwój 

zainteresowań i komunikacji społecznej u dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw 

społecznych, promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, wymiana 

doświadczeń, nauka życia i funkcjonowania w lokalnej społeczności, możliwość 

pozyskiwania funduszy na rozwój placówki, integracja lokalnej społeczności, nauka 

tolerancji i empatii. 

Podsumowując analizę wyników ankiet pod kątem mocnych i słabych stron wysuwają 

się następujące wnioski:  

 Rodzice w większości zauważają współpracę przedszkola z instytucjami i 

organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, która polega na m.in. 

organizowaniu licznych uroczystości i imprez kulturalnych, wycieczek, konkursów, 

zajęć w terenie, akcji charytatywnych czy spotkań z ciekawymi ludźmi. 

 Według ankietowanych współpraca korzystnie wpływa na rozwój ich dzieci, gdyż 

przyczynia się do poszerzania umiejętności i wiadomości dzieci, rozwija ich 

zainteresowania, kształtuje umiejętność kulturalnego zachowania się oraz rozbudza 

aktywności poznawczą i twórczą. 

 Wydarzenia kulturalne i akcje społeczne organizowane przez przedszkole cieszą się 

dużym zainteresowaniem i są atrakcyjne dla dzieci i ich rodziców. Ponadto 

wydarzenia te pomagają w integracji środowiska lokalnego.  

 Według rodziców współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym pozytywnie 

wpływa na rozwój dzieci, gdyż wspiera ich zainteresowania, umiejętności 

komunikacji społecznej, kształtuje prawidłowe postawy społeczne. Współpraca 

środowiskowa jest cenna z punktu widzenia promocji placówki oraz sprzyja 

budowaniu pozytywnego wizerunku przedszkola. 

 

3. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród partnerów przedszkola. 

 

Celem opracowania ankiety było poznanie opinii partnerów na temat współpracy 

przedszkola ze środowiskiem lokalnym, a także pozyskanie informacji o wpływie współpracy 

na rzecz wzajemnego rozwoju.   
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Kwestionariusze ankiet rozdano następującym partnerom przedszkola: 

 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie 

• Nadleśnictwo Krzeszowice 

• Parafia Rzymsko-Katolicka w Zabierzowie 

• Klub Seniora ,, Złota Jesień’’ 

• Komisariat Policji w Zabierzowie 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie 

• Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

• Ośrodek Zdrowia w Zabierzowie 

 

 

Ankieta zawierała 4 pytania. Wypełniło ją łącznie sześciu z dziewięciu  partnerów/instytucji 

współpracujących  z ZSP w Zabierzowie. 

 

Pytanie 1  

Jak oceniacie Państwo  współpracę ZSP  z Państwa instytucją? 
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Jak wynika z badań 83,3% respondentów oceniło współpracę z ZSP bardzo dobrze natomiast 

16,7 % badanych oceniło ją przeciętnie. 

 

Pytanie 2 

Jakie działania, które nie są obecnie podejmowane, wynikające ze współpracy, 

zaproponowalibyście  Państwo w przyszłości? 

 

 
 

 

Z powyższego wynika, że 16,6% badanych zaproponowałoby takie działania jak spotkanie 

,Poranek bajkowy w Klubiku Filmowym, 16,6 % spotkania cykliczne z rodzicami na 

temat  czystości osobistej i prawidłowego żywienia dzieci, 16,6 % zaproponowało regularne 

wycieczki poznawcze do pobliskiego lasu  o różnych porach roku 16,6 %  odpowiedziało, 

że trudno powiedzieć by coś było proponowane, bo nie było kontaktu a 33,2% nie 

zaproponowało żadnych innych działań współpracy. 
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Pytanie 3. 

Czy Państwa zdaniem ważna jest współpraca  przedszkola  ze środowiskiem lokalnym? 

 

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym 

jest istotna. 

 

Pytanie 4 

Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy 

przedszkola z Państwa instytucją?? 

 

 
 

Jak wskazują wyniki 16,7 % badanych wymieniło  promocję zdrowia  m.in.  wiedza na 

temat zdrowego odżywiania się, 16,7 % wymieniło doraźną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną oraz logopedyczną, 16,7 % popularyzację książek i zainteresowanie 

czytelnictwem, 16,7% uświadomienie sobie przez młodego człowieka rzeczywistego 

miejsca zajmowanego w realnym otoczeniu, 16,6 % wymienia sprawianie dzieciom radości, 
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a 16,6% wśród korzyści wymieniło takie wartości jak miłość do Boga, człowieka, kulturę, 

tradycję, patriotyzm, dobre wychowanie. 

 

Podsumowując wyniki ankiet można stwierdzić, co następuje: 

 Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami/organizacjami związanymi ze 

środowiskiem lokalnym. Partnerzy oceniają  tę współpracę bardzo dobrze i uznają ją 

za ważną i potrzebną.  

 Wszyscy  respondenci  zwrócili  uwagę  na  korzyści  wynikające  z  obopólnej 

współpracy,  zwłaszcza te, które  mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci m.in. 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną, promocję zdrowia, 

czytelnictwa, rozwijanie takich wartości jak miłość do Boga, człowieka, kulturę, 

tradycję, patriotyzm, dobre wychowanie. 

 Partnerzy zauważyli, że wzajemna współpraca sprzyja nie tylko zaspokojeniu potrzeb 

przedszkola, ale i środowiska lokalnego. Instytucje zaproponowały kilka nowych 

ciekawych działań, które można podjąć i wdrażać w ramach szeroko pojętej 

współpracy, a także zadeklarowały otwartość na nowe propozycje. 

 

3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów. 

 

W wyniku analizy dokumentacji przedszkolnej (dzienników zajęć, planów pracy, kroniki 

przedszkolnej, strony internetowej przedszkola, gazetki przedszkolnej) można stwierdzić, że: 

 

1.  Nauczyciele współpracują ze środowiskiem lokalnym. Współpraca ta przynosi obopólne 

korzyści i zawsze ma na celu wielostronny rozwój dzieci, ma wpływ na ich poczucie 

tożsamości, przynależności lokalnej, poszerzanie doświadczeń oraz uspołecznianie.  

 

2. We wszystkich działaniach podejmowanych przez placówkę, dobro i bezpieczeństwo 

dzieci odgrywa najważniejszą rolę. Dzieci chętnie biorą udział w różnych formach promocji 

przedszkola – konkursy, wycieczki, festyny, przeglądy itp. 

 

3. Nauczyciele współpracują  z większością instytucji zlokalizowanych w środowisku 

lokalnym. Wykorzystują dostępne zasoby środowiska i w wyniku współpracy wzbogacają 

proces edukacji i wychowania. Współpraca ze środowiskiem lokalnym z punktu widzenia 



25 

 

potrzeb dzieci i placówki przynosi wymierne korzyści, z uwzględnieniem priorytetów, 

którymi kieruje się przedszkole – szeroko pojęte dobro dzieci i zabezpieczanie ich potrzeb 

ogólnorozwojowych. Współpraca z instytucjami rozwija w wychowankach postawy 

akceptowalne społecznie i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie przedszkola w środowisku 

lokalnym.  

 

4. Nauczyciele prowadząc współpracę z poszczególnymi instytucjami planują określone 

działania. Organizują uroczystości i imprezy (andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Święto 

Niepodległości, jasełka z udziałem zaproszonych gości, bal karnawałowy, uroczystości  

z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny), dzięki którym przedszkole 

integruje się ze środowiskiem lokalnym. Dzieci prezentują swoje umiejętności, przełamują 

swoje lęki, nabywają umiejętność radzenia sobie ze stresem, dostarczają rodzicom 

możliwości poznania siebie w warunkach społecznych i kontaktach rówieśniczych. 

Jednocześnie wzmacniają więzi rodzinne, utrwalają pozytywne nawyki, dostarczają rodzicom 

wiedzy wychowawczej. Następuje wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na polu 

wychowawczo – edukacyjnym. 

 

5. W przedszkolu funkcjonuje strona internetowa zawierająca wszystkie istotne informacje 

związane z przedszkolem, aktualnościami z życia społeczności przedszkolnej, wydarzeń 

przedszkolnych i relacji grupowych. Dodatkowo wszystkie wydarzenia dokumentowane są  

w kronice przedszkolnej. Wydawany jest także kwartalnik gazetki przedszkolnej w wersji 

elektronicznej, w której publikowane są artykuły dotyczące rozwoju dzieci w wieku 

przedszkolnym, szczegóły z życia przedszkola, relacje i zapowiedzi wydarzeń, zabawy 

rozwijające umiejętności poznawcze dla najmłodszych. 

 

Wszystkie informacje zaświadczają, że współpraca ze środowiskiem lokalnym podejmowana 

przez nauczycieli przyczyniła się do wzbogacania wiedzy i umiejętności dzieci w wielu 

obszarach ich rozwoju. Przedszkolaki stają się pełnoprawnymi członkami środowiska 

lokalnego, czują się ważne i doceniane, uczą się pracy na rzecz innych ludzi, życzliwości 

wobec siebie i innych, rozwijają swoje zainteresowania, aktywność ruchową, poczucie 

bezpieczeństwa oraz uczą się poszanowania przyrody i ludzi. 
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IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI 

DO DALSZEJ PRACY: 

 

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.  

 

1. Czy przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku lokalnym ? 

 Na podstawie informacji uzyskanych od wszystkich ankietowanych można stwierdzić, 

że przedszkole w dużym stopniu współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi     

w środowisku lokalnym, a współpraca ta ma charakter różnorodny. Według ankietowanych 

przedszkole, dzięki swojej działalności, staje się widoczne i umacnia swoją pozycję  

w środowisku lokalnym. Wszyscy respondenci zwrócili uwagę na korzyści wynikające  

z obopólnej współpracy, zwracając szczególną uwagę na te aspekty, które wpływają 

korzystnie na rozwój dzieci. Jednocześnie partnerzy zauważyli, że współpraca sprzyja nie 

tylko zaspokojeniu potrzeb przedszkola, ale i środowiska lokalnego. 

 

2. W jakim zakresie nauczyciele realizują i organizują współpracę  ze środowiskiem? 

 Informacje uzyskane od wszystkich ankietowanych wskazują na to, że nauczyciele 

podejmują różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wielu 

działaniach prowadzonych przez inne instytucje, które służą zaspokajaniu potrzeb 

najmłodszych. Przedszkole realizuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w szerokim  

i różnorodnym zakresie. Aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami  

w środowisku lokalnym, tj. rodzice, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Dom Kultury, 

Ochotnicza Straż Pożarna, Nadleśnictwo Krzeszowice, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Klub 

Seniora, Biblioteka Gminna, Komisariat Policji, kluby sportowe, Szkoła Podstawowa, inne 

przedszkola, sklepy, Kancelaria parafialna, GOPS, apteka, Poczta Polska, Przychodnia 

Weterynaryjna. Nauczyciele również realizują współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez 

organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć w terenie, konkursów 

przedszkolnych (dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły, 

również inne szkoły są zapraszane do uczestnictwa w konkursach), akcji charytatywnych, 

zajęć dodatkowych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi czy zajęć edukacyjnych prowadzonych 

przez partnerów przedszkola. Poprzez swoje działania nauczyciele promują gminę Zabierzów 



27 

 

i integrują lokalną społeczność, a ich współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa 

korzystnie na rozwój zainteresowań dzieci oraz kształtowanie postaw obywatelskich.                                    

Wszystkie wyżej wymienione działania nauczycieli w zakresie współpracy ze 

środowiskiem lokalnym wzmacniają pozytywny wizerunek przedszkola. Zarówno 

nauczyciele, jak i współpracujący z nimi partnerzy oraz rodzice, pozytywnie oceniają 

wzajemne korzyści wynikające ze wspólnej realizacji zadań.  

 

3. Czy w działaniach przedszkola uwzględnione są potrzeby środowiska lokalnego? 

 Informacje uzyskane po przeprowadzeniu ankiet wskazują, że przedszkole w swoich 

działaniach w istotnym zakresie uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego. Zarówno 

potrzeby, jak i oczekiwania są realizowane w bieżącej działalności  przedszkola.  

Współpraca z instytucjami i organizacjami związanymi ze środowiskiem lokalnym oceniana 

jest jako ważna i potrzebna. Sprzyja ona nie tylko zaspakajaniu potrzeb przedszkola, ale też 

środowiska lokalnego. Większość rodziców, pozytywnie oceniając współpracę przedszkola  

z instytucjami i organizacjami lokalnymi, stwierdziła, że przedszkole w swoich działaniach 

uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.  

Potrzeby środowiska są uwzględniane również podczas planowania przez nauczycieli pracy 

dydaktycznej. Nauczyciele odpowiadają na potrzeby środowiska lokalnego m.in.:  

 gromadząc  informacje na temat potrzeb tego środowiska przez rozmowy z rodzicami,  

 prowadząc obserwacje własne,  

 organizując większą ilość zajęć z udziałem gości z zewnątrz.  

O tym, że przedszkole umiejętnie rozpoznaje i uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego 

świadczy różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. Nauczyciele biorą czynny udział w wielu inicjatywach, 

a przykładem największych działań w tym zakresie była akcja charytatywna dla ratowania 

zdrowia Kacperka Ryło. 

 

4. Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój przedszkola? 

Wśród korzyści dla przedszkola, wynikających ze współpracy ze środowiskiem 

lokalnym wymieniono: promocję przedszkola i dzieci w środowisku lokalnym; zwiększenie 

liczby zajęć dydaktycznych z gośćmi z zewnątrz;  pozyskanie nowych partnerów przedszkola 

oraz łatwiejsze pozyskiwanie sponsorów dla przedszkolnych przedsięwzięć. Możliwość 
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udziału w konkursach gminnych,  reprezentowanie umiejętności i talentów dzieci; poznanie 

środowiska lokalnego; rozbudowa szkoły; realizacja zadań statutowych; poprawa 

bezpieczeństwa; większa aktywność rodziców; wspieranie działań przedszkola       

i kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci to kolejne pozytywy wynikające  

ze współpracy. Współpraca ze środowiskiem lokalnym pozytywnie wpływa na wizerunek 

przedszkola, jak również na uatrakcyjnienie edukacji, lepszą jakość wychowania 

przedszkolnego oraz kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności lokalnej dzieci.  

 

5. Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dziecka? 

 Odpowiedź na to pytanie kluczowe zarówno przez indywidualnych partnerów, 

instytucje i organizacje lokalne oraz rodziców i nauczycieli przedszkola na czele z Dyrekcją, 

jest zdecydowanie pozytywna. Spośród partnerów przedszkola, którzy zabrali głos  

w prowadzonej ankiecie ewaluacyjnej (6/9 instytucji), najważniejsze korzyści, jakie odnoszą 

dzieci dzięki współpracy przedszkola, zorientowane są wokół promocji zdrowia. Działania 

służące jego realizacji to np.: 

 poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się;  

 możliwości udzielania doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

logopedycznej;  

 popularyzacja książek i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;  

 uświadomienie miejsca zajmowanego w najbliższym otoczeniu oraz sprawianie 

radości; 

 uświadomienie zasad bezpieczeństwa w domu i na drodze oraz racjonalnego 

korzystania z czasu wolnego.  

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, jako jakościową ocenę współpracy 

przedszkola z instytucjami i organizacjami lokalnymi traktują korzyści płynące dla ich dzieci 

i całego przedszkola. Dla dzieci są to głównie:  

 poszerzanie umiejętności i wiadomości na różne tematy,  

 rozwijanie ich zainteresowań,  

 wymiana doświadczeń,   

 kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się,  

 umiejętności współistnienia i działania w społeczności lokalnej oraz rozbudowywanie 

aktywności poznawczej i twórczej,  
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 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,  

 rozwijanie pomysłowości i kreatywności,  

 promocja uzdolnień i talentów dzieci oraz stwarzanie możliwości prezentacji 

osiągnięć dzieci. 

Patrząc przez pryzmat bezpośrednich korzyści ze współpracy przedszkola z instytucjami  

i organizacjami lokalnymi dla dzieci uczęszczających do przedszkola, również nauczyciele  

i Dyrekcja wymieniają całościowe wspomaganie rozwoju poznawczego, społecznego  

i emocjonalnego dzieci, w tym szczególnie:  

 poszerzanie doświadczeń i wiedzy,  

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  

 poznanie środowiska i jego potrzeb, skierowane na pomaganie potrzebującym,   

 naukę bezpiecznego zachowania w wielu sytuacjach,  

 budowanie poczucia tożsamości i przynależności środowiskowej,  

 poznawanie bogactwa kulturowego,   

 umożliwienie prezentacji osiągnięć dzieci,   

 naukę szacunku i otwartości wobec innych. 

Jak łatwo zauważyć, odpowiedzi te nie tylko w znacznej części się pokrywają, ale również 

dopełniają, co potwierdza sensowność prowadzonej współpracy przedszkola ze środowiskiem 

lokalnym, właśnie przede wszystkim dla dobra i pełniejszego rozwoju jego wychowanków.  

 

Podsumowanie: 

 Przedszkole w dużym stopniu współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi  w środowisku lokalnym. Współpraca ta jest ważna i potrzebna, gdyż przynosi 

wymierne korzyści dla obu stron. Sprzyja ona nie tylko zaspokojeniu potrzeb przedszkola    

i środowiska lokalnego ale przede wszystkim wpływa korzystnie na wielostronny rozwój 

dzieci.  

Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.  

Zarówno potrzeby, jak i oczekiwania są realizowane w bieżącej działalności placówki,  

a współpraca ze środowiskiem lokalnym ma różnorodny wymiar i charakter. Przedszkole 

aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami tj.: Rada Rodziców, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Dom Kultury, Straż Pożarna, Nadleśnictwo Krzeszowice, 

Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Klub Seniora „Złota Jesień”, Biblioteka Gminna, Komisariat 
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Policji, Klub Sportowy, Szkoła Podstawowa, inne przedszkola, sklepy, Kancelaria parafialna, 

GOPS, apteka, Poczta Polska, Przychodnia weterynaryjna, Szkoła Tańca „Frygi Drygi”.  

Potrzeby środowiska są uwzględniane podczas planowania przez nauczycieli pracy 

dydaktycznej. Nauczyciele odpowiadają na potrzeby środowiska lokalnego poprzez: 

 gromadzenie informacji na temat potrzeb środowiska, 

 prowadzenie obserwacji własnych, 

 organizując zajęcia z udziałem gości z zewnątrz. 

 Nauczyciele, w swoim zaangażowaniu, podejmują różnorodne inicjatywy na rzecz 

środowiska lokalnego służące zaspokajaniu jego potrzeb. Organizują imprezy i uroczystości 

przedszkolne, wycieczki, zajęcia w terenie, konkursy przedszkolne, przygotowują dzieci do 

udziału w konkursach organizowanych przez inne szkoły a także zapraszają dzieci z innych 

przedszkoli i szkół do uczestnictwa w organizowanych przez siebie konkursach. Biorą udział 

w akcjach  charytatywnych, zajęciach dodatkowych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi czy 

zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez partnerów przedszkola. Nauczyciele uczestniczą 

w wielu akcjach oraz inicjatywach prowadzonych przez inne instytucje. Przykładem 

największych działań w tym zakresie była akcja charytatywna dla Kacperka Ryło. 

 Poprzez swoje działania nauczyciele promują gminę Zabierzów i integrują lokalną 

społeczność, a ich współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój 

zainteresowań dzieci, kształtowanie postaw obywatelskich, poczucia tożsamości  

i przynależności lokalnej. Wszystkie wyżej wymienione działania nauczycieli w zakresie 

współpracy ze środowiskiem lokalnym wzmacniają pozytywny wizerunek przedszkola. 

  Partnerzy przedszkola, którzy zabrali głos w prowadzonej ankiecie ewaluacyjnej (6/9 

instytucji), za najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola  

z nimi uznali promocję zdrowia. Uważają oni, że dzięki szeroko zakrojonej współpracy 

przedszkole staje się widoczne i umacnia swoją pozycję w środowisku lokalnym, a dzieciom 

daje możliwość całościowego wspomagania rozwoju poznawczego, społecznego  

i emocjonalnego poprzez: 

 poszerzanie doświadczeń i wiedzy, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

 poznanie środowiska i jego potrzeb, w tym nauka pomagania potrzebującym,   

 naukę bezpiecznego zachowania w wielu sytuacjach, 

 budowanie poczucia tożsamości i przynależności środowiskowej, 

 poznawanie bogactwa kulturowego,   
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 umożliwienie prezentacji osiągnięć dzieci,   

 naukę szacunku i otwartości wobec innych, 

 poszerzaniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, 

 możliwości udzielenia doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

logopedycznej, 

 popularyzację książek i zainteresowanie czytelnictwem, 

 uświadomienie rzeczywistego miejsca zajmowanego w otoczeniu oraz sprawianie 

radości. 

Wśród korzyści dla przedszkola, wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

wymienia się również promocję przedszkola i dzieci w środowisku lokalnym, zwiększenie 

liczby zajęć dydaktycznych z gośćmi z zewnątrz, pozyskiwanie nowych partnerów 

przedszkola oraz  łatwiejsze pozyskiwanie sponsorów dla przedszkolnych przedsięwzięć. 

Możliwość udziału w konkursach gminnych,  reprezentowanie umiejętności i talentów dzieci, 

poznanie środowiska lokalnego, rozbudowa szkoły, płynna realizacja zadań statutowych, 

poprawa bezpieczeństwa, większa aktywność rodziców, wspieranie działań przedszkola  

i kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci to kolejne pozytywy wynikające ze 

współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, jako jakościową ocenę współpracy 

naszego przedszkola z instytucjami i organizacjami lokalnymi wskazują korzyści dla dzieci  

i całego przedszkola. Dla dzieci są to głównie: 

 rozwijanie zainteresowań, 

 poszerzanie umiejętności i wiadomości na różne tematy, 

 wymiana doświadczeń,   

 kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się, 

 umiejętności współistnienia i działania w społeczności lokalnej oraz rozbudowywanie 

aktywności poznawczej i twórczej, 

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

 rozwijanie pomysłowości i kreatywności, 

 promocja uzdolnień i talentów oraz stwarzanie możliwości prezentacji osiągnięć. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym pozytywnie wpływa na uatrakcyjnienie edukacji 

oraz lepszą jakość wychowania przedszkolnego co potwierdza sensowność prowadzonej 

współpracy  przede wszystkim dla dobra i pełniejszego rozwoju Wychowanków przedszkola.  
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2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 

 

Mocne strony : 

 

 Przedszkole współpracuje z instytucjami związanymi ze środowiskiem lokalnym,  

a współpraca ta ma różnorodny charakter; 

 Działania i inicjatywy podejmowane przez przedszkole przyczyniają się do 

pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym,  a także do promowania 

wartości edukacyjnych, kulturowych i wychowawczych; 

 Przedszkole i Gmina Zabierzów są promowane w środowisku lokalnym poprzez 

udział dzieci w gminnych konkursach i przedsięwzięciach; 

 Potrzeby środowiska lokalnego są uwzględniane w działalności przedszkola; 

 Instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym wysoko oceniają 

współpracę z przedszkolem; 

 Większość rodziców pozytywnie ocenia sposób w jaki przedszkole uwzględnia 

potrzeby środowiska lokalnego. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, 

chętnie włączają się w organizację akcji i uroczystości organizowanych przez 

przedszkole; 

 Nauczyciele dbają o uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego poprzez 

uczestnictwo w wielu działaniach prowadzonych przez inne instytucje i organizacje 

oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw m.in. z Radą Rodziców, Policją, Strażą 

Pożarną czy biblioteką. Współpraca ta pozytywnie wpływa na ich wzajemny rozwój, 

a także na rozwój dzieci; 

 Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym Nauczyciele i Dyrekcja naszej 

placówki dostrzegają możliwość całościowego wspomagania rozwoju poznawczego, 

społecznego i emocjonalnego dzieci, jak również rozwijanie ich zainteresowań  

i uzdolnień oraz uwrażliwianie na potrzeby innych. 

 Nauczyciele, Rodzice, Dyrekcja jak i Partnerzy Przedszkola uznają współpracę  

ze środowiskiem lokalnym za ważną i konieczną. 

 Rodzice rozumieją potrzebę współpracy przedszkola z instytucjami i organizacjami 

lokalnymi, dostrzegając wymierne korzyści wynikające z tej współpracy dla ich dzieci 

i całego przedszkola. 
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 Działania i inicjatywy podejmowane przez przedszkole wzmacniają pozytywny 

wizerunek placówki w środowisku lokalnym oraz przyczyniają się do promowania 

wartości edukacyjnych, kulturowych i wychowawczych. 

 

Słabe strony: 

 Mała grupa ankietowanych rodziców - informacja zwrotna w postaci odpowiedzi na 

pytania zawarte w ankietach wpłynęła od 64 osób, co stanowi niespełna 32% ogółu 

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola; 

 W badaniu wzięło udział 6 z 9 instytucji współpracujących z Przedszkolem,  

co stanowi 66% ankietowanych. 

 Nie wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do placówki wiedzą, czy przedszkole  

w swojej działalności uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego oraz z jakimi 

instytucjami i organizacjami współpracuje; niektórzy ankietowani w ogóle nie wiedzą, 

że taka współpraca ma miejsce; jedna osoba zaprzecza, jakoby te potrzeby były 

uwzględniane w działalności przedszkola; 

 Nie wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do placówki wiedzą, że Przedszkole 

współpracuje ze środowiskiem lokalnym; 

 Nie wszyscy rodzice wiedzą, z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje 

przedszkole. 

. 

 

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

rozwoju przedszkola.  

1. Należy podtrzymywać wypracowane kontakty przedszkola w formie współpracy  

z instytucjami i podmiotami lokalnymi, biorąc pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego. 

 

2. Warto zintensyfikować działania służące planowaniu i realizacji współdziałania  

z instytucjami i podmiotami lokalnymi, uwzględniając przedstawiane przez nich propozycje  

i możliwości współpracy. 

 

3. Wykorzystując doświadczenie nauczycieli we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

warto podejmować działania służące pozyskiwaniu nowych kontaktów. 
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4. Należy podejmować działania, dzięki którym informacja zwrotna dotycząca współpracy ze 

środowiskiem lokalnym będzie efektywniejsza pod względem ilościowym i jakościowym. 

 

5. Podtrzymywać dobre praktyki służące promowaniu przedszkola na gruncie lokalnym, 

rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, poczucie przynależności społecznej oraz 

postawy prospołeczne. 

 

6. Należy podejmować działania wzmacniające świadomość rodziców w zakresie 

rozpoznawania i realizowania potrzeb środowiska lokalnego, podejmowania współpracy  

z podmiotami lokalnymi oraz korzyści dla dzieci wynikających z tej współpracy.  

 

7. Warto podejmować działania służące pozyskiwaniu informacji o potrzebach środowiska 

lokalnego, możliwych do realizacji przez przedszkole. 

 

8. W miarę możliwości zintensyfikować częstotliwość organizowania wyjść i wycieczek  

po najbliższej okolicy. 

 

 

4. Formy/sposoby upowszechniania raportu.        

Raport będzie przedstawiony i omówiony podczas zebrania Rady Pedagogicznej 

podsumowującej r. szk. 2019/2020. Pełny tekst Raportu zostanie również opublikowany na 

stronie internetowej przedszkola. 

 

Zabierzów, 05.05. 2020 r.  

 

Opracowanie raportu:  Agata Jagło 

Kinga Kurczek 

Anna Domagalska 

 


