
RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

1. Ewaluacja celu 

Cel zaplanowany: zwiększyć aktywność fizyczną dzieci, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola. 

Kryterium sukcesu: 50%  osób stwierdzi po roku prowadzonych działań, że zwiększyło 

swoją aktywność fizyczną. 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel: ewaluacja została przeprowadzona przez Zespół 

Przedszkola Promującego Zdrowie, który stosując odpowiednie narzędzia sprawdził 

całoroczne efekty podejmowanych działań. W maju 2018 roku przeprowadzono 

badania ankietowe skierowane do rodziców, nauczycieli, personelu 

niepedagogicznego oraz wywiady z dziećmi dotyczące działań związanych ze 

zwiększeniem aktywności ruchowej. 

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu (czyli osiągnięto cel)? 

Analizując wyniki badań ankietowych można wywnioskować, iż objęci badaniem 

pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci mają większą świadomość, że działania 

prozdrowotne to czynnik decydujący o naszym zdrowiu. Jednym z elementów 

zdrowego stylu życia jest aktywność ruchowa. Aktywny tryb życia powinien 

prowadzić każdy niezależnie od wieku. Ruch wywiera bowiem zbawienny wpływ na 

funkcjonowanie naszego organizmu, dzięki czemu czujemy się lepiej. Uprawianie 

sportu czy jakiejkolwiek aktywności ruchowej to znakomity sposób na spędzanie 

wolnego czasu. 80% ankietowanych twierdzi, że w ciągu roku zwiększyło swoją 

aktywność ruchową. 

2. Ewaluacja zadań 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu 
osiągnięto 
kryterium 
sukcesu? 

Czego nie udało 
się zrobić i 
dlaczego? 

Przeprowadzenie 
modyfikacji zespołu 
PPZ, zapoznanie 
społeczności 
przedszkolnej z 
priorytetem, 
planem PPZ na rok 
szkolny 2017/2018 
oraz Programem 
Edukacji 
Zdrowotnej 
przewidzianym do 
realizacji w latach 

70% członków Rady 
Pedagogicznej 
włączy się w 
działania do 
osiągnięcia celu, 
jakim jest 
zwiększenie 
aktywności 
fizycznej 
społeczności 
przedszkolnej 

71%  członków 
Rady 
Pedagogicznej 
włączyło się w 
działania 
zmierzające do 
zwiększenia 
aktywności 
fizycznej 
społeczności 
przedszkolnej. 

W działania te nie 
udało się włączyć 
katechetów, 
logopedy oraz 
lektora języka 
angielskiego z 
powodu przyczyn 
od nas 
niezależnych  
(zatrudnienie w 
kilku placówkach) 
 
 



2017-2019  
 

Zorganizowanie 
zebrania z 
rodzicami dzieci 
nowoprzyjętych do 
placówki, 
przedstawienie im 
założeń PPZ 

50% rodziców 
akceptuje udział 
placówki w 
ubieganiu się o 
certyfikat PPZ 

86%  rodziców 
dzieci 
nowoprzyjętych 
zaakceptowało 
udział placówki w 
ubieganiu się o 
certyfikat PPZ 

Zadanie zostało w 
pełni zrealizowane 
 

 

Przeprowadzenie 
warsztatów/ 
szkoleń dla 
nauczycieli i 
rodziców na temat 
dbania o 
prawidłową 
sylwetkę ciała. 

40% rodziców z 
każdej grupy 
wiekowej weźmie 
udział w 
pogadance. 

62% rodziców z 
dwóch grup 
wiekowych i 71% 
nauczycieli z 
placówki wzięło 
udział w prelekcji 
n/t dbania o 
prawidłową 
sylwetkę ciała. 

W prelekcji nie 
uczestniczyli 
rodzice dzieci grup 
starszych z 
przyczyn od nas 
niezależnych  
(prowadząca nie 
dysponowała 
czasem, 
zrezygnowała ze 
spotkania) 

Przeprowadzenie 
pogadanki dla dzieci 
na temat „O 
zdrowie dbamy i się 
ruszamy” 

50% dzieci z każdej 
grupy wiekowej 
chętnie weźmie 
udział w 
pogadance. 

60 % dzieci wzięło 
udział w 
pogadance n/t „O 
zdrowie dbamy i 
się ruszamy”. 
 

Zadanie zostało w 
pełni zrealizowane  

Organizacja zabaw 
związanych z 
aktywnością 
ruchową. 

60% dzieci z 
placówki chętnie 
będzie 
uczestniczyło w 
zabawach 
ruchowych. 

85% procent dzieci 
uczestniczyło w 
zabawach 
ruchowych w sali, 
na powietrzu oraz 
w zajęciach na 
pływalni. 

Nie udało się 
zachęcić 
wszystkich 
rodziców dzieci z 
grup najstarszych 
do uczestnictwa w 
zajęciach na 
basenie (w okresie 
jesienno – 
zimowym mniej 
dzieci 
uczestniczyło w 
zajęciach - obawy 
rodziców przed 
infekcjami). 

Realizacja treści 
programów 
edukacji 
zdrowotnej „Czyste 
powietrze wokół 
nas”, „Akademia 

40% dzieci z 
placówki weźmie 
udział w realizacji 
programów 
edukacji 
zdrowotnej. 

62% dzieci – trzy 
grupy najstarsze 
realizowały treści 
programu edukacji 
zdrowotnej 
„Czyste powietrze 

Zadanie zostało  
zrealizowane 



Aquafresh”. wokół nas”, 
100% dzieci 
realizowało 
program 
„Akademia 
Aquafresh”. 

Zorganizowanie 
wystawy prac 
plastycznych dzieci. 
 
 
 

50% dzieci z każdej 
grupy 
przedszkolnej 
weźmie udział w 
wykonaniu 
plakatów. 

67% 
wychowanków 
wykonało plakaty 
na temat 
aktywności 
ruchowej. 

Zadanie zostało  
zrealizowane. 

Organizacja balu dla 
dzieci. 
 
 

60% dzieci będzie 
uczestniczyło w 
balu. 

79% dzieci wzięło 
udział w balu, na 
którym poprzez 
taniec, zabawy 
rytmiczne były 
zachęcane do 
aktywności 
ruchowej. 

Zadanie zostało   
zrealizowane. 

Zorganizowanie 
spotkań z 
nauczycielem 
wychowania 
fizycznego w szkole 
oraz spotkań z 
trenerami różnych 
dyscyplin 
sportowych. 
 

50% dzieci weźmie 
udział w 
spotkaniach 

81 % 
przedszkolaków 
brało udział w 
spotkaniach z 
trenerami różnych 
dyscyplin 
sportowych oraz 
uczestniczyło w 
zajęciach 
sportowych w 
salach 
gimnastycznych 
szkół 
podstawowych. 

Zadanie zostało 
zrealizowane. 

Zorganizowanie 
„Parady Zdrowia”. 
 

60% dzieci weźmie 
udział w 
przemarszu 

73 % dzieci 
uczestniczyło w 
„Paradzie 
zdrowia” rozdając 
przechodniom 
własnoręcznie 
wykonane ulotki 
zachęcające do 
zdrowego stylu 
życia. 

Zadanie zostało 
zrealizowane. 



 
Organizacja 
„Olimpiady 
Przedszkolaka”. 
 

 
40 % dzieci weźmie 
udział w 
zmaganiach 
sportowych 

 
91% dzieci wzięło 
udział w zawodach 
sportowych 
zorganizowanych 
na terenie 
przedszkola – 
„Jestem 
olimpijczykiem”. 

 
Zadanie zostało 
zrealizowane. 

Zorganizowanie 
konkursu wiedzy na 
temat zdrowia. 
 
 
 

30% dzieci z każdej 
grupy 
przedszkolnej 
weźmie udział w 
quizie 

88 % 
wychowanków 
uczestniczyło w 
zorganizowanym 
konkursie wiedzy 
na temat zdrowia. 

Zadanie zostało 
zrealizowane. 

Przeprowadzenie 
ewaluacji, 
podsumowania. 

45% społeczności 
przedszkolnej 
weźmie udział w 
ewaluacji. 

91% społeczności 
przedszkolnej 
wzięło udział w 
ewaluacji 

Zadanie zostało 
zrealizowane. 

3. Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji) 

1. Korzyści z naszych działań:  

- zwiększenie wiedzy na temat dobroczynnego wpływu aktywności ruchowej na 

organizm człowieka 

- ograniczenie siedzącego trybu życia np. przed komputerem, 

- spędzanie przez dzieci i ich rodziny czasu wolnego w sposób czynny: na 

spacerach, wycieczkach rowerowych i zabawach na powietrzu, 

- utrzymanie przez dzieci prawidłowej postawy w czasie różnorodnych czynności 

oraz podczas  wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 


