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Załącznik  

do protokołu Rady Pedagogicznej  

Przedszkola Nr 192 „Wesoły Pędzelek”  

w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.  

 

PRZEDSZKOLE NR 192 „Wesoły Pędzelek” 

 

RAPORT 

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Temat ewaluacji: 

„Poziom sprawności ruchowej dzieci” 

 

Raport opracował zespół ds. ewaluacji w składzie: 

Monika Radkowska – Brudek- lider zespołu 

Tatiana Kłusek- członek zespołu 

Katarzyna Konik- członek zespołu 

Anna Lewandowska- członek zespołu  

 

 

 

Warszawa 2017 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. ZAKRES EWALUACJI 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

V. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

I.ZAKRES EWALUACJI 

 

Cel ewaluacji:  

Pozyskanie informacji na temat przyczyn niskiego poziomu sprawności ruchowej dzieci 

podczas dzielnicowych olimpiad 
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Pytania kluczowe: 

 

1.  Czy baza przedszkola i ogrodu przybory, sprzęt sportowy i urządzenia terenowe jest 

wystarczająca do rozwijania sprawności ruchowej dzieci? 

2. Czy nauczyciele prowadzą zabawy ruchowe i gry terenowe w ogrodzie? 

3. Jakie metody i formy rozwijania sprawności ruchowej dzieci stosują nauczycielki i jak 

często? 

4. Czy nauczycielki systematycznie organizują zabawy ruchowe z wykorzystaniem 

sprzętu i przyborów gimnastycznych w wymiarze minimum: dzieci młodsze-  3 

zabawy ruchowe dziennie i zajęcie ruchowe 1 raz w tygodniu; dzieci starsze - 

ćwiczenia poranne i 2 zabawy ruchowe codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 2 razy w 

tygodniu/? 

5. Czy oferta zajęć dodatkowych przedszkola sprzyja rozwijaniu aktywności ruchowej 

dzieci? 

 

Narzędzia ewaluacji 

 

 Ankieta do rodziców 

 Ankieta do nauczycieli 

 Wywiad z dyrektorem i wicedyrektorem 

 Zestawienie umiejętności dzieci na podstawie obserwacji 

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

 

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan ewaluacji: 

 

 

Etap ewaluacji Działanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

wykonania 

1.Przygotowanie 

ewaluacji 

Opracowanie 

koncepcji  

ewaluacji, 

ustalenie  

problematyki, celu,  

zakresów i pytań 

kluczowych 

 

Lider zespołu 

ewaluacyjnego, 

dyrektor 

IX 2016 

2. Przygotowanie 

narzędzi badawczych 

Zaprojektowanie 

narzędzi 

badawczych 

 

- kwestionariusz 

ankiety  

dla rodziców  

  

 

 

 

 

(Monika R 

Tatiana K.) 

 

 

 

 

X/I /V 2016/1017 
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kwestionariusz 

ankiety  

dla nauczycieli  

 

Zestawienie 

wyników I 

obserwacji dzieci 

pod kątem 

sprawności 

ruchowej 

 

Wywiad z 

dyrektorem i 

wicedyrektorem 

 

 

( Kasia K. , Ania 

L.) 

 

nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

 

 

 

 

zespół 

ewaluacyjny 

3. Zbieranie danych Przeprowadzenie 

ankiet  

 

 

Założenie zeszytu 

użytkowania 

sprzętu sportowego 

z sali 

gimnastycznej 

Zespół 

ewaluacyjny, 

nauczycielki,  

  

 

 

I- III 2017 

 

 

 

Od IX - VI 

4. Analiza danych Przetworzenie i 

analiza jakościowo 

– ilościowa danych 

 

Zespół 

ewaluacyjny 

IV2017 

5. Opracowywanie 

wniosków i raportu 

końcowego 

Zredagowanie 

wniosków 

Opracowanie 

projektu raportu  

Zespół 

ewaluacyjny 

Dyrektor 

V 2017 

6.Rozpowszechnieni

e raportu 

Przedstawienie,  

raportu Radzie 

pedagogicznej 

 

Lider zespołu  

 

VI 2017 

 

 

 

 

 

III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 

 

Ankiety: 

 

O udostępnienie informacji, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, 

poproszono:  

- nauczycieli Przedszkola „Wesoły Pędzelek” nr 192 w Warszawie; 

- rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola; 
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI: 

Celem anonimowej ankiety było zebranie informacji i spostrzeżeń na temat 

 poziomu sprawności ruchowej dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. 

Nauczycielki udzieliły odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. W jakim wieku są dzieci w Pani grupie? 

A) 3-4 latki 

B) 3-4 latki 

C) 3-4 latki 

D) 4-5 latki 

E) 5 latki 

F) 5 latki 

G) 5 latki 

H) 5-6 lat 

2. Jak często prowadzi Pani zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej? 

A) 1 raz w tygodniu 

B) 1-2 razy w tygodniu 

C) 1 raz w tygodniu lub gdy pogoda nie pozwala 

D) 2 razy w tygodniu 

E) 2 razy w tygodniu 

F) 2 razy w tygodniu 

G) 2 razy w tygodniu 

H) 1-2 razy w tygodniu 

 

 

3. Jak długo trwają te zajęcia? 

A) 20 min 

B) Ok. 20 minut 

C) 20-30 minut 

D) Po 30 minut 

E) 20-30 minut 

F) 30 minut 

G) Ok. 20 minut 

H) 30-40 minut 

4. Czy korzysta Pani podczas zajęć w sali gimnastycznej z przyborów gimnastycznych? 

a) wszystkie odpowiedzi: tak; 

Jeśli wybrała Pani odpowiedź „tak” proszę wypisać nazwy tych przyborów: 

A) Woreczki, obręcze, tarcze, obręcze duże, ławki, drabinki, tor przeszkód, chustki,  

B) Koła, obręcze, chustki kolorowe, „kamienie”, kładka drewniana, pachołki, drabinki, 

platformy 

C) Woreczki, szarfy, krążki, pachołki, obręcze, ścieżka sensoryczna, piłki, chusteczki 

szyfonowe, chusta animacyjna 

D) Wszystkich dostępnych w sali gimnastycznej, ponadto z ławeczki i drabinek 

E) Szarfy, woreczki, piłki, krążki, chusta animacyjna, tunel, pachołki, ławki, kocyki, 

drabinki, hula-hop, trampolina, tor przeszkód 

F) Dyski, koła ringo, woreczki i laski gimnastyczne, koła hula hop, szarfy, ławka, 

zjeżdżalnia, pachołki, piłki 
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G) Obręcze, szarfy, woreczki i laski gimnastyczne, piłki, krążki, ławeczki 

H) Krążki, hula-hop, lina, woreczki gimnastyczne, ringo, tunele, pachołki, piłki, szarfy, 

deski, ringo 

5. Jak często prowadzi Pani zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym? 

A) 1 raz dziennie (oraz według potrzeb dzieci, np. mała grupa) 

B) Przy wyjściu do ogrodu 

C) 3 razy w tygodniu (gdy pracuję na pierwszą zmianę) 

D) Codziennie 

E) Przy każdym wyjściu na ogród 

F) Przy każdym pobycie 

G) Zawsze, gdy jesteśmy w ogrodzie przedszkolnym 

H) Raz dziennie 

6. Ile czasu poświęca Pani na te zabawy ruchowe? 

A) 10-15 minut 

B) 10 minut 

C) 15 minut 

D) Ok 20 minut 

E) 5-10 minut 

F) 10-15 minut 

G) 5-10 minut 

H) Ok, 15 minut 

7. Czy korzysta Pani z przyborów gimnastycznych podczas zabaw ruchowych w ogrodzie? 

a) wszystkie odpowiedzi: tak; 

Jeśli wybrała Pani odpowiedź „tak” proszę wypisać nazwy tych przyborów: 

A) Tarcze, obręcze, piłki, piłeczki małe, chusta animacyjna, szarfy, obręcze duże 

B) Pachołki, szarfy, piłki, hula-hop, woreczki, przeszkody naturalne/tory przeszkód 

C) Szarfy, pachołki, piłki, hula-hop, koła ringo, chusta animacyjna, kosz do koszykówki,  

D) Obręcze duże, pachołki, piłki, piłeczki małe palantowe, laski gimnastyczne, obręcze 

małe 

E) Piłki, szarfy, chusta animacyjna, skakanki, hula-hop 

F) Piłka, ringo, szarfy, pachołki 

G) Pachołki, sersa, obręcze 

H) Piłki, szarfy, pachołki, ringo 

 

8. Jakie metody i formy rozwijania sprawności ruchowej dzieci stosuje Pani w grupie? 

A) Metoda Knissów, Labana, Pedagogika zabawy KLANZA, metoda opowieści ruchowej, 

metoda K, Orffa, ruch rozwijający W. Sherborne; formy aktywizacji ruchowej: pantomima, 

improwizacja ruchowa, inscenizacja, scenki dramowe, ćwiczenia z przyborami i bez 

przyborów, ćwiczenia sensoryczne 

B) Elementy metody Labana, Orffa, W. Sherborne metoda ruchu rozwijającego, pedagogika 

zabawy 

C) Formy: zabawy i gry ruchowe; ćwiczenia gimnastyczne, spacery, gry zręcznościowe; 

Metody: zabawowo-naśladowcze, opowieści ruchowe, gimnastyka twórcza Labana, aerobik 

D) ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia korekcyjne, zabawy ruchowe, opowieść ruchowa, 

ćwiczenia według metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, ćwiczenia przy muzyce 

E) metoda gimnastyki Labana, metoda K. Orffa, metoda gimnastyki Kniessów, ruchu 

rozwijającego W. Sherborne, techniki relaksacyjne wg Jacobsona 
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F) elementy metody W. Sherborne, Orffa, Labana, metoda zabawowo- naśladowcza; gry 

zespołowe, ćwiczenia gimnastyczne, gry terenowe, metoda opowieści ruchowej, zabawy 

orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne, rzutne, czworakowanie, równoważne 

G) opowieści ruchowe, ćwiczenia wg Wlaźnik i Sherborne, tory przeszkód, spotkania ze 

sportowcami, gry zespołowe 

H) W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej, metoda Kniessów 

9. Czy według Pani baza przedszkola i ogrodu (przybory, sprzęt sportowy i urządzenia 

terenowe) jest wystarczająca do rozwijania sprawności ruchowej dzieci? 

a)3 osoby: tak; 

b) 5 osób: nie. 

Jeśli wybrała Pani odpowiedź „nie” proszę wypisać jakich przyborów gimnastycznych, 

pomocy według Pani brakuje: 

A) równoważnia, kosze, drabinki, zestaw ogrodowy – tarcze, szarfy, obręcze duże i małe, 

pachołki, woreczki 

B) Przybory powinny być stale dostępne na terenie ogrodu bez konieczności wynoszenia 

ich z sali gimnastycznej 

C) huśtawek, zestaw przyborów gimnastycznych przeznaczonych do zabaw w ogrodzie, 

takie jak na sali tylko dostępne na dworze 

G) piłki, bramki, skakanki 

H) drabinki, pajęczyny do wspinania 

10. Czy według Pani oferta zajęć dodatkowych przedszkola sprzyja rozwijaniu aktywności 

ruchowej dzieci? 

a) wszystkie odpowiedzi: tak; 

11. Porównując obecny stan sprawności ruchowej dzieci w Pani grupie do sytuacji 

znajdującej odzwierciedlenie w październikowej obserwacji proszę ocenić zmiany w 

poziomie ich sprawności ruchowej: 

a) bardzo duży postęp: 2 osoby 

b) duży postęp: 4 osoby 

c) średni postęp: 2 osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW. 

1. Jak ocenia Pan/ Pani sprawność ruchowa swojego dziecka w skali od 1 do 5, przy czym 

jeden oznacza najmniej?  
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2. Czy oferta proponowanych przez przedszkole zabaw i zajęć ruchowych sprzyja 

rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci? 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

 Jeżeli nie, to dlaczego?  

 
 

 

 

 

 

 

3. Czy uważa Pan/Pani, że liczba zabaw i zajęć ruchowych organizowanych w naszym 

przedszkolu jest wystarczająca? 

 Tak 
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 Nie  

 Nie wiem 

Jeżeli nie, to dlaczego?  

 

 
 

4. Które z wyżej proponowanych zabaw i zajęć ruchowych są dla Pana/ Pani najważniejsze 

Proszę uporządkować wg ważności, przy czym 1 oznacza najważniejsze. 

o Zabawy ruchowe n a świeżym powietrzu 

o Częstsze zabawy ruchowe w salach przedszkolnych 

o Więcej zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

o Popołudniowe zabawy integracyjne 

o Zabawy sportowe 

o Inne jaki? ………………………………………………………………  

Wyniki: 

1 – zabawy ruchowe na powietrzu 

2 – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

3 – zabawy ruchowe w salach 

4 – zabawy sportowe 

5 – popołudniowe zabawy integracyjne 

Inne: taniec, karate, taekwondo,  

 

 

   

5. Czy wg Pani/Pana wyposażenie przedszkola i ogrodu w przybory, sprzęt sportowy i 

urządzenia terenowe, jest wystarczająca do rozwijania sprawności ruchowej dzieci? 
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 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

Jeżeli nie, to dlaczego?  

 

 

 
 

 

6. Czy oferta proponowanych przez przedszkole zabaw i zajęć ruchowych sprzyja 

rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci? 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

Jeżeli nie, to dlaczego?  

 

 
7. O jakie zajęcia ruchowe chciałaby Pani/ chciałby Pan poszerzyć ofertę edukacyjną 

przedszkola? 

Wymieniane odpowiedzi to: 

Piłka nożna, taniec, rytmika, judo, sztuki walki, korektywa, boks, karate, zawody sportowe, 

balet 
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8. Jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan coś dodać na temat rozwijania sprawności ruchowej 

dzieci w naszym przedszkolu prosimy zrobić to tutaj.        

Rodzice wymieniali jako propozycje: 

- zorganizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistą z zakresu korektywy; 

- pozytywnie oceniają zajęcia ruchowe organizowane w przedszkolu; 

- proponują codzienny pobyt dzieci na powietrzu; 

- pojawił się pomysł zorganizowania olimpiady integracyjnej, dzieci kontra rodzice; 

 

 

ANALIZA ANKIET: 

Ankieta dla rodziców 

 

Dokonana analiza materiałów prowadzi do wniosku, iż: 

 Rodzice wysoko oceniają sprawność ruchową swoich dzieci. 

 Wszyscy ankietowani oceniają ofertę proponowanych przez przedszkole zabaw i zajęć 

ruchowych jako sprzyjającą rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci. 

 82% pytanych uważa, że liczba zabaw i zajęć ruchowych organizowanych w naszym 

przedszkolu jest wystarczająca. 

 Respondenci wskazali jako najważniejszy rodzaj aktywności ruchowej dzieci:  

  zabawy ruchowe na powietrzu, a w dalszej kolejności wymienili:  

  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

  zabawy ruchowe w salach 

 zabawy sportowe 

popołudniowe zabawy integracyjne 

 83% pytanych rodziców uważa, że wyposażenie przedszkola i ogrodu w przybory, 

sprzęt sportowy i urządzenia terenowe, jest wystarczające do rozwijania sprawności 

ruchowej dzieci. 

 98% ankietowanych wskazuje, że oferta proponowanych przez przedszkole zabaw i 

zajęć ruchowych sprzyja rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci. 

 

 

Ankieta dla nauczycieli 

 Większość nauczycielek prowadzi zajęcia ruchowe 1- 2 razy w tygodniu, które trwają 

od 20 do 40 minut. 

 Wszystkie nauczycielki deklarują, iż korzystają podczas zajęć w sali gimnastycznej z 

przyborów gimnastycznych 

 Wymieniają następujące rodzaje przyborów gimnastycznych, z których korzystają 

podczas zajęć:  

woreczki, obręcze, tarcze, duże, ławki, drabinki, tor przeszkód, chustki,  

koła, kładka drewniana, pachołki, drabinki, platformy 

woreczki, szarfy, krążki, pachołki, ścieżka sensoryczna, piłki, chusta animacyjna 

wszystkie dostępne w sali gimnastycznej,  

szarfy, piłki, tunel, pachołki, ławki, kocyki, drabinki, hula-hop, trampolina,  

dyski, koła ringo, zjeżdżalnia, pachołki, piłki 

laski gimnastyczne. 

 Nauczycielki prowadzą zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: 

2 odpowiedzi: raz dziennie 

pozostałe: podczas każdego wyjścia do ogrodu 

 Zabawy ruchowe w ogrodzie trwają od 5 do 20 minut 
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 Wszystkie pytane nauczycielki deklarują, iż korzystają z przyborów gimnastycznych 

podczas zabaw ruchowych w ogrodzie 

 Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy rozwijania sprawności ruchowej 

dzieci 

 Według pytanych należy wzbogacić bazę przedszkola i ogrodu o sprzęt sportowy i 

urządzenia terenowe takie jak: 

równoważnia, kosze, drabinki, zestaw ogrodowy – tarcze, szarfy, obręcze duże i małe, 

pachołki, woreczki, huśtawki zestawy przyborów gimnastycznych przeznaczonych do 

zabaw w ogrodzie, piłki, bramki, skakanki, drabinki, pajęczyny do wspinania 

Przybory powinny być stale dostępne na terenie ogrodu bez konieczności wynoszenia 

ich z sali gimnastycznej. 

 Wszystkie nauczycielki uważają, że oferta zajęć dodatkowych przedszkola sprzyja 

rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci 

 Nauczycielki oceniają zmiany w poziomie sprawności ruchowej dzieci w stosunku do 

sytuacji z początku roku szkolnego (wrzesień/październik) jako: 

bardzo duży postęp: 2 osoby 

duży postęp: 4 osoby 

średni postęp: 2 osoby 

 

Analiza umiejętności dzieci na podstawie obserwacji i prowadzonej dokumentacji 

 

Nauczycielki na podstawie przeprowadzonych obserwacji z pierwszego i drugiego półrocza 

zaobserwowały, iż prowadzone przez nie działania spowodowały wzrost umiejętności 

fizycznych dzieci.  

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach sportowych prowadzonych w grupach oraz 

zajęciach dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

Nauczyciele wzmacniają u dzieci zachowania prozdrowotne poprzez planowanie i realizację 

treści programowych. Omawiają zagadnienia związane ze zdrowiem w różnych formach, 

najczęściej są to zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, spacery, wycieczki, zabawy na 

świeżym powietrzu, spotkania z ludźmi zajmującymi się sportem np. spotkanie z trenerem 

sportowym oraz kadrą i trenerami kluby szermierki, wyjścia do klubu sportowego FC 

Barcelona. 
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Analiza wywiadu z dyrektorem przedszkola 

1.Czy Pani zdaniem przedszkole skutecznie realizuje zadania mające na celu rozwój fizyczny 

dzieci? 

Pani dyrektor, Iwona Fabiszewska uważa, iż ten aspekt działalności przedszkola jest jego 

najsłabszym ogniwem, które wymaga wprowadzenia zmian. 

Jako jedno z głównych zadań dla siebie na najbliższy czas wskazuje organizację przestrzeni, 

w której aktywność ruchowa będzie mogła się odbywać. 

2.Jak ocenia Pani zaangażowanie nauczycieli w działania służące podnoszeniu sprawności 

fizycznej dzieci? 

Pani dyrektor uważa, że większość nauczycieli podejmuje wiele działań służących rozwijaniu 

aktywności ruchowej dzieci, ale są one jej zdaniem prowadzone czasem niesystematycznie i 

nie zawsze zgodnie z zapisem w dzienniku. Podkreśla także, iż należy zwrócić większą uwagę 

na organizacje pobytu dzieci w ogrodzie. 

3.Czy nauczyciele prowadzą zabawy ruchowe i gry terenowe w ogrodzie? 

Pani Iwona Fabiszewska udzieliła na to pytanie odpowiedzi: „Czasami” 

4.Czy nauczyciele systematycznie organizują zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem 

przyborów i przyrządów gimnastycznych oraz pomocy dydaktycznych (np. opaski, 

emblematy, rysunki symbole)? 

Zdaniem Pani dyrektor nauczyciele nie organizują systematycznie tego rodzaju zajęć. 

5.Jakie metody i formy rozwijania sprawności ruchowej dzieci stosują nauczycielki i jak 

często? 

Podstawowymi formami rozwijania sprawności ruchowej dzieci w naszym przedszkolu są 

według opinii Pani dyrektor: 

- zabawy i gry ruchowe, odbywające się według zapisów w dzienniku 3 razy dziennie, co jej 

zdaniem nie jest stosowane w praktyce; 

- ćwiczenia gimnastyczne; 

- ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej; 

- wycieczki; 

Metody rozwijania sprawności ruchowej: 

- odtwórcze (zabawo – naśladowcze) 

- twórcze (gimnastyka Labana, Orffa, ruch rozwijający wg Sherborne) 

6.Czy konieczne są zmiany w ofercie zajęć i zabaw ruchowych dla dzieci wynikające z 

aktualnych potrzeb placówki? 

Według Pani dyrektor należy dokonać dogłębnej analizy oferty zajęć i zabaw ruchowych oraz 

wprowadzić w niej zmiany polegające m.in. na systematycznym prowadzeniu przez 

nauczycielki zabaw i gier ruchowych w ogrodzie oraz w salach z zastosowaniem różnego 

rodzaju pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 
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MOCNE STRONY W EWALUOWANYM OBSZARZE: 

 

 

 Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że oferta proponowanych przez przedszkole 

zabaw i zajęć ruchowych sprzyja rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci. 

 Według 98% pytanych rodziców oferta proponowanych przez przedszkole zabaw i 

zajęć ruchowych sprzyja rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci. 

 Zdaniem nauczycielek dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach sportowych 

prowadzonych w grupach oraz zajęciach dodatkowych z zakresu gimnastyki 

korekcyjnej. 

 

 

SŁABE STRONY: 

 

 

 Słabe wyniki dzieci na dzielnicowych olimpiadach sportowych. 

 Działania służące podnoszeniu sprawności fizycznej dzieci są prowadzone przez 

nauczycielki w sposób niesystematyczny 

 

 

Wnioski:  

 

 Należy zintensyfikować działania mające na celu urozmaicenie zajęć i zbaw 

ruchowych prowadzonych w przedszkolu poprzez wykorzystywanie pomocy i sprzętu 

sportowego. 

 Należy usystematyzować działania nauczycielek służące podnoszeniu sprawności 

ruchowej dzieci. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

 Szanowni Państwo, chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat podejmowanych w 

przedszkolu działań mających na celu rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Uzyskane 

tą drogą informacje pozwolą na ocenę naszej dotychczasowej oferty i przyczynią się do 

podnoszenia jakości pracy placówki.   

 Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety a w odpowiednich miejscach o zakreślenie 

wybranej odpowiedzi i/lub krótkie uzasadnienie swojego wyboru. Serdecznie dziękujemy. 

 

9. Jak ocenia Pan/ Pani sprawność ruchowa swojego dziecka w skali od 1 do 5,  przy czym 

jeden oznacza najmniej ? (proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy prostokąt) 

1      2                           3                        4                          5 

10. Czy oferta proponowanych przez przedszkole zabaw i zajęć ruchowych sprzyja 

rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci? 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

 Jeżeli nie, to dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

11. Czy uważa Pan/Pani, że liczba zabaw i zajęć ruchowych organizowanych w naszym 

przedszkolu jest wystarczająca? 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

 Jeżeli nie, to dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. Które z wyżej proponowanych zabaw i zajęć ruchowych są dla Pana/ Pani najważniejsze 

Proszę uporządkować wg ważności, przy czym 1 oznacza najważniejsze. 

o Zabawy ruchowe n a świeżym powietrzu 

o Częstsze zabawy ruchowe w salach przedszkolnych 

o Więcej zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

o Popołudniowe zabawy integracyjne 

o Zabawy sportowe 

o Inne jaki? ………………………………………………………………  

   

13. Czy wg Pani/Pana wyposażenie przedszkola i ogrodu w przybory, sprzęt sportowy i 

urządzenia terenowe, jest wystarczająca do rozwijania sprawności ruchowej dzieci? 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

Jeżeli nie, to dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14. Czy oferta proponowanych przez przedszkole zabaw i zajęć ruchowych sprzyja 

rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci? 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

Jeżeli nie, to dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. O jakie zajęcia ruchowe chciałaby Pani/ chciałby Pan poszerzyć ofertę edukacyjną 

przedszkola? 
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…………………………………… ………………………………………………………… 

Jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan coś dodać na temat rozwijania sprawności ruchowej dzieci 

w naszym przedszkolu prosimy zrobić to tutaj.  

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 - "Poziom sprawności 

ruchowej dzieci") 

 

1. W jakim wieku są dzieci w Pani grupie? 

2. Jak często prowadzi Pani zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej? 

3. Jak długo trwają te zajęcia? 

4. Czy korzysta Pani podczas zajęć w sali gimnastycznej z przyborów gimnastycznych? 

5. Jak często prowadzi Pani zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym? 

6. Ile czasu poświęca Pani na te zabawy ruchowe? 

7. Czy korzysta Pani z przyborów gimnastycznych podczas zabaw ruchowych w ogrodzie? 

8. Jakie metody i formy rozwijania sprawności ruchowej dzieci stosuje Pani w grupie? 

9. Czy według Pani baza przedszkola i ogrodu (przybory, sprzęt sportowy i urządzenia 

terenowe) jest wystarczająca do rozwijania sprawności ruchowej dzieci? 

10. Czy według Pani oferta zajęć dodatkowych przedszkola sprzyja rozwijaniu aktywności 

ruchowej dzieci? 

11. Porównując obecny stan sprawności ruchowej dzieci w Pani grupie do sytuacji 

znajdującej odzwierciedlenie w październikowej obserwacji proszę ocenić zmiany w 

poziomie ich sprawności ruchowej: 

 

 

 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM 

1. Czy Pani zdaniem przedszkole skutecznie realizuje zadania mające na celu rozwój 

fizyczny dzieci? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

2. Jak ocenia Pani zaangażowanie nauczycieli w działania służące podnoszeniu sprawności 

fizycznej dzieci? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Czy nauczyciele prowadzą zabawy ruchowe i gry terenowe w ogrodzie? 

 Tak 

 Nie 
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4. Czy nauczyciele systematycznie organizują zabawy i zajęcia  ruchowe z wykorzystaniem 

przyborów i przyrządów gimnastycznych oraz pomocy dydaktycznych (np. opaski, 

emblematy, rysunki symbole)? 

 Tak 

 Nie 

 

5. Jaki metody i formy rozwijania sprawności ruchowej dzieci stosują nauczycielki i jak 

często? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

6. Czy konieczne są zmiany w ofercie zajęć i zabaw ruchowych dla dzieci wynikające z 

aktualnych potrzeb placówki? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 
 


