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Jedna z form sprawowania nowego nadzoru pedagogicznego 

ewaluacja - 

badanie praktyczne oceniające 

Nadzór pedagogiczny polega na: 
2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej    i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek 

Ustawa o systemie oświaty 
Art. 33 ust. 1 



 
 

 

Nadzór pedagogiczny – ewaluacja 

Ewaluacja zewnętrzna  ma określać poziom spełniania przez 
szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo. 

Ewaluacja jest 
prowadzona: 

jako  

ewaluacja zewnętrzna –  

przez organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny 

jako  

ewaluacja wewnętrzna – 

 przez dyrektora szkoły      
lub placówki  

Ewaluacja 
zewnętrzna 
obejmuje: 

zbieranie i analizowanie 
informacji 

ustalanie poziomu spełniania przez 
szkołę lub placówkę wymagań, jakie 

są stawiane szkołom i placówkom 



Ewaluacja zewnętrzna prowadzona jest zgodnie  
z Rozporządzeniem z dnia 10 maja 2013 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego, opublikowane w Dzienniku Ustaw 

14 maja 2013 r. 

 



12 wymagań,  które  
    są stawiane szkołom i placówkom: 

 
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój uczniów. 
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej. 
4. Uczniowie są aktywni. 
5. Respektowane są normy społeczne. 
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów 

uwzględniając ich indywidualną sytuację. 
 



        7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych. 
8. Promowana jest wartość edukacji. 
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz 
środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 
11. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne 
uwzględnia wnioski z analizy wyników (…), egzaminu 
gimnazjalnego (…) oraz innych badań zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 
 



1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną  
na rozwój dzieci 

 
POZIOM D POZIOM B 

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę 
pedagogiczną własną koncepcją pracy, 
uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, 
specyfikę pracy przedszkola oraz 
zidentyfikowane oczekiwania środowiska 
lokalnego. 
 
Koncepcja pracy przedszkola jest znana 
rodzicom i przez nich 
akceptowana. 

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, 
modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami 

 



 

 
POZIOM D POZIOM B 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są 
podporządkowane indywidualnym potrzebom 
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom 
psychofizycznym dzieci. 
 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są 
planowane, monitorowane i doskonalone. 
 
Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w 
planowaniu i realizowaniu tych procesów. 
 
Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb 
dzieci i grupy przedszkolnej. 

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania 
rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych 
procesów. 
 
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące 
rozwojowi dzieci. 

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane  
w sposób sprzyjający uczeniu. 



 

 

POZIOM D POZIOM B 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 
warunków i sposobów jej realizacji. 
 
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia 
każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości 
rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych 
analiz. 

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć 
dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i 
zainteresowań. 
 
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania 
przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i 
analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. 

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
POZIOM D POZIOM B 

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej 
społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i 
zaufaniu. 
 
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 
 
Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 
zachowań. 
 
W przedszkolu kształtuje się postawę 
odpowiedzialności dzieci 
za działania własne i działania podejmowane w 
grupie. 
 
Podejmowane działania wychowawcze są 
monitorowane i, w 
razie potrzeb, modyfikowane. 

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się 
podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, 
modyfikuje. 
 
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach 
społecznych. 

5. Respektowane są normy społeczne 
      



 

 

 

POZIOM D POZIOM B 

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w 
przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. 
 
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci 
do podejmowania różnorodnych aktywności. 
 
Dzieci są wdrażane do samodzielności. 

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. 
 
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności 
lokalnej. 

4. Uczniowie są aktywni 



 

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 

 POZIOM D POZIOM B 

 
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne 
i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego 
dziecka. 
 
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są 
wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. 
 
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych 
potrzeb każdego dziecka. 
 
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno- 
-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi 
poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i 
sytuacją społeczną. 
 
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne 
obejmujące całą społeczność przedszkola. 

 
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu 
odpowiada potrzebom ich dzieci. 
 

   



POZIOM D POZIOM B 

Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują 
przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty 
swojej pracy. 

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i 
formy współpracy. 
 
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i 
doskonaleniu własnej pracy. 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych 



 

 
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 

POZIOM D POZIOM B 

Przedszkole prezentuje i upowszechnia 
informacje  
o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz 
podejmowanych działaniach. 
 
Przedszkole informuje środowisko lokalne o 
celowości i skuteczności podejmowanych przez 
przedszkole działań. 

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość 
wychowania przedszkolnego. 
 
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku 
lokalnym. 



 

 

9. Rodzice są partnerami przedszkola 

POZIOM D POZIOM B 

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie 
rodziców na temat swojej pracy. 
 
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na 
rzecz rozwoju 
ich dzieci. 
 
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola  
i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 

W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz 
rozwoju dzieci i przedszkola. 



POZIOM D POZIOM B 

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów 
przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej 
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich 
wzajemnego rozwoju. 
 
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z 
uwzględnieniem specyfiki jego działania, 
współpracuje z instytucjami i organizacjami 
działającymi w środowisku lokalnym. 

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym 
wpływa na ich wzajemny rozwój. 
 
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami 
działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na 
rozwój dzieci. 

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na 
rzecz wzajemnego rozwoju 



 

 
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy 

badań zewnętrznych i wewnętrznych 

POZIOM D POZIOM B 

W przedszkolu analizuje się wyniki badań 
zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących 
wspomagania rozwoju i edukacji 
dzieci. 
 
Nauczyciele planują i podejmują działania 
edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem 
wyników badań zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań,  
w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. 
 
Działania prowadzone przez przedszkole są 
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – 
modyfikowane. 

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań 
zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, 
odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania 
osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie 
przedszkolne. 



POZIOM D POZIOM B 

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do 
rozwoju dzieci. 
 
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i 
zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu 
zawodowemu. 
 
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie 
z nauczycielami. 
 
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski 
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się 
działania służące rozwojowi przedszkola. 

Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania 
nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. 
 
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi 
nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz 
rodziców w procesie podejmowania decyzji 
dotyczących przedszkola. 
 
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające 
przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie 
do jego potrzeb. 

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego 
rozwojowi 



Poziom 
E 

Szkoła  

nie spełnia 
wymagania 

na 
poziomie D 

Poziom 
D 

Szkoła 
spełnia 

wymagania 
na 

poziomie D 

Poziom 
C 

Szkoła 
spełnia 

wymagania 
na 

poziomie D, 

 wykracza 
poza D,  

lecz  

nie osiąga B 

Poziom 
B 

Szkoła 
spełnia 

wymagania 
na 

poziomie D   
i  B 

Poziom 
A 

Szkoła 
spełnia 

wymagania 
na 

poziomie D  
i  B, 

szkoła 
wykracza 

poza 

poziom B 

Wymagania opisane są na dwóch poziomach  
- na poziomie B -  oraz - na poziomie D 



EWALUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W NNP 
 

Ewaluacja w nowym nadzorze 
pedagogicznym 



 

• Przeprowadzana cyklicznie 

• Przeprowadzana przez zespół 
zewnętrznych ewaluatorów 

• Całościowa lub problemowa 

Ewaluacja 
zewnętrzna 

• Prowadzona w dowolnym 
momencie 

• Skoncentrowana na bieżących 
potrzebach placówki 

• Możliwość skorzystania                 
z opracowanych narzędzi 

Ewaluacja 
wewnętrzna 



• Wyniki ewaluacji zewnętrznej są dyskutowane z Radą 
Pedagogiczną 

• W raporcie uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej 
 

demokratyczność 

• Metodologia, narzędzi i wyniki ewaluacji są dostępne 
publicznie 

• Dyrektor ma możliwość monitorowania pracy 
ewaluatorów 

• Praca ewaluatorów też jest poddawana ewaluacji 

transparentność 

•Wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej są efektem 
pracy wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki 

•Ewaluację prowadzi zespół  ewaluatorów: unikamy 
jednostkowych opinii 

 

zespołowość 

Cechy ewaluacji 



ROLA DYREKTORA W EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 
 

Ewaluacja w nowym nadzorze 
pedagogicznym 



 
 

 

Nadzór pedagogiczny – ewaluacja 

Ewaluacja wewnętrzna  
może być przeprowadzana  w odniesieniu:  

do wybranych wymagań,  
określonych w rozporządzeniu 

do innych zagadnień,  
uznanych w szkole lub placówce za istotne 



jest autonomicznym działaniem szkoły 

jest podejmowana przez zespoły nauczycieli 

jest brana pod uwagę podczas ewaluacji 
zewnętrznej 



PROCEDURA BADAWCZA W EWALUACJI 
ZEWNĘTRZNEJ 
 
 

Ewaluacja w nowym nadzorze 
pedagogicznym 



Metody pozyskiwania informacji 
• Z dyrektorem 

• Z nauczycielami  

• Z przedstawicielami lokalnych partnerów 

• Z rodzicami  

• Z uczniami 

Wywiad 

• Wśród wszystkich nauczycieli 

• Wśród uczniów rok młodszych od najstarszych w szkole (moja 
szkoła) 

• Wśród uczniów najstarszych klas (mój dzień) 

• Wśród rodziców 

Badanie 
ankietowe 

• Lekcji wszystkich klas dwa lata młodszych od najstarszych, 

• Szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach, oraz 
najbliższego otoczenia 

• Zajęć pozalekcyjnych ( w miarę możliwości) 

Obserwacja 

• Analizowane są tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za 
właściwe, by pokazać wizytatorom ds. ewaluacji 

Analiza 
dokumentów 



Etapy realizacji  ewaluacji zewnętrznej 
 

Etap 
przygotowawczy 

Ustalenie z 
dyrektorem 

placówki terminu i 
harmonogramu 

ewaluacji 
zewnętrznej 

Udostępnienie 
dyrektorowi 

przygotowanych 
narzędzi badawczych 

Możliwość 
przedstawienia  
przez dyrektora 

wyników ewaluacji 
wewnętrznej 

Badanie 
placówki 

Spotkanie 
informacyjne  

Zbieranie 
danych 

Analiza danych      
Prezentacja 

wyników 

Przesłanie 
dyrektorowi 

wyników 
ewaluacji 

Prezentacja 
wyników podczas 
posiedzenia rady 
pedagogicznej i 

dyskusja 

Przesłanie 
ostatecznego 

raportu do 
dyrektora i 

organu 
prowadzącego 

Refleksja nad 
wynikami 
ewaluacji 

Ewaluacja 
ewaluacji 

Ankieta 
wypełniana 

przez 
dyrektora 

placówki na 
temat 

procesu 
realizacji 
badania 

Wprowadzenie 
danych na 
platformę 

Analiza 
statystyczna i 
jakościowa 

Opracowanie 
wyników 

Określenie 
poziomu 
spełniania 
wymagań 


