
RAPORT  Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA 

W roku szkolnym 2018/2019 

1. Ewaluacja celu  

Cel zaplanowany: Podnoszenie świadomości rodziców i dzieci w zakresie stosowania różnych form 

ruchu da kształtowania rozwoju fizycznego. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku dzieci i rodziców. 

Kryterium sukcesu: Większa ilość dzieci w teście obrazkowym wskaże na aktywne spędzanie wolnego 

czasu, większa ilość rodziców w ankietach wykaże  się lepszą umiejętnością organizowania wolnego 

czasu dla dzieci 

Jak sprawdzono czy osiągnięto cel: test obrazkowy i ankieta skierowana do rodziców 

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu (czyli osiągnięto cel)?  70% dzieci w teście 

obrazkowym wskazało na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz większa ilość rodziców w ankietach 

wykazała się lepszą umiejętnością organizowania wolnego czasu dla dzieci 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego? _____________________________ 

2. Ewaluacja zadań 

 
Nazwa zadania 

 

 
Kryterium sukcesu 

 
W jakim stopniu 

osiągnięto kryterium 
sukcesu? 

 

 
Czego nie udało się 
zrobić i dlaczego? 

 1.Prowadzenie 
codziennie zabaw 
ruchowych przed 
śniadaniem i ćwiczeń 
gimnastycznych trzy 
razy w tygodniu  

Czynny udział w 
zabawach 

Większość dzieci 
chętnie brała udział w 
zabawach ruchowych i 
ćwiczeniach  

 

2. Wyposażenie sali 
gimnastycznej o nowe 
przyrządy 
gimnastyczne, pomoce 

Ćwiczenia 
gimnastyczne i zabawy 
z wykorzystaniem 
nowych przyrządów 
gimnastycznych 

Większa  część dzieci 
chętnie brała udział w 
ćwiczeniach z 
wykorzystaniem 
nowych przyrządów 
gimnastycznych 

 

3. Uświadamianie 
rodziców o roli 
aktywności ruchowej 
dla rozwoju i zdrowia-
rajdy górskie 

Czynny udział w 
rajdach górskich 

 50% Rodziców chętnie 
brało udział w rajdach  

 

4.Dostarczanie 
dzieciom okazji do 
sprawdzania swoich 
możliwości w zakresie 
ruchu w zabawach, 
grach na świeżym 
powietrzu, zawodach 

Czynny udział w 
zabawach, 
olimpiadach, 
zawodach sportowych 

Większość dzieci 
chętnie brała udział w 
zabawach, olimpiadach 
czy zawodach 
sportowych 

 



sportowych i piknikach 
rekreacyjno-
zdrowotnych.  

5.Kształtowanie 
świadomości 
społeczności 
przedszkolnej na temat 
wpływu stylu życia na 
zdrowie 

Cykliczne spotkania w 
ciągu roku wedle 
potrzeb :zebrania  z 
rodzicami, zebrania 
rady pedagogicznej 

Większa część 
rodziców  i nauczycieli 
brała udział w 
zebraniach 

 

 

Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji): 

Podczas całego roku podejmowaliśmy działania, które uświadamiają dzieciom konieczność dbania o 

swoje zdrowie, ciało, a także komfort psychiczny. 

70% dzieci w teście obrazkowym wskazało na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz większa ilość 

rodziców w ankietach wykazała się lepszą umiejętnością organizowania wolnego czasu dla dzieci 

          

1. Korzyści z naszych działań: Kształtowanie świadomości społeczności przedszkolnej na temat 

wpływu stylu życia na zdrowie 

 

2. Trudności w realizacji naszych działań: brak  


