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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

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

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

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.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie

podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29-04-2016 - 13-05-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Fortunka, Iwona Nowak. Badaniem objęto 12 dzieci (wywiad grupowy), 66

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 5 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów

szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania

przedszkola.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania Analiza danych zastanych

SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej całościowej, przeprowadzonej

w Przedszkolu nr 5 w Końskich. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań, informacje

o przedszkolu. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdą potwierdzenie w wynikach

przeprowadzonych badań.

Przedszkole nr 5 w Końskich zlokalizowane jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym

budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek

i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola

zamieszkują głównie w  Końskich oraz pozostałych miejscowościach gminy. Pochodzenie dzieci jest

zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup 3, 4, 5 ,6-latki realizujących 5-cio godzinną podstawę

programową. Placówka zatrudnia 7 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Przedszkole posiada 3 sale dydaktyczne

wyposażane w meble i pomoce dydaktyczne, hol, salę do prowadzenia zajęć ruchowych i ćwiczeń

gimnastycznych , ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie

i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna

atmosfera, życzliwość wszystkich pracowników oraz otaczanie opieką wszystkich dzieci doceniają bardzo

rodzice. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego

prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie,

metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc

swoje umiejętności. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.

Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je

z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność

systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą

zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele

stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach. Wszyscy pracownicy placówki

współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Dzięki skutecznej promocji przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Placówka jest miejscem

krzewienia kultury i integracji lokalnej społeczności, kultywuje tradycje narodowe i regionalne. Przez środowisko

postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna dzieciom, otwarta na inicjatywy rodziców i społeczności lokalnej.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KOŃSKICH
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Końskie

Ulica ks. Józefa Granata

Numer 6

Kod pocztowy 26-200

Urząd pocztowy Końskie

Telefon 0413723148

Fax

Www

Regon 26044346300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 131

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 5.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 26.2

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat konecki

Gmina Końskie

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom podstawowy:

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.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

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

Poziom podstawowy:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu.

Poziom wysoki:

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tych procesów.

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji.

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Poziom wysoki:

Wdrożone 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.

Dzieci są aktywne

Poziom podstawowy:

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.

Poziom wysoki:

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
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Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

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 modyfikowane w razie potrzeb.

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.

Poziom wysoki:

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
modyfikuje w razie potrzeb.

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom podstawowy:

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.

Poziom wysoki:

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich
realizacji i analizują efekty swojej pracy.

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Poziom podstawowy:

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.

Poziom wysoki:

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Rodzice są partnerami przedszkola

Poziom podstawowy:

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
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W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach służących
rozwojowi dzieci.

Poziom wysoki:

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Poziom podstawowy:

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Przedszkole w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym.

Poziom wysoki:

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska.

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

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i
wewnętrznych

Poziom podstawowy:

W przedszkolu analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w celu podniesienia jakości
procesów edukacyjnych.

Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Działania podejmowane na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez
przedszkole monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.

Poziom wysoki:

W przedszkolu nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

W przedszkolu wykorzystuje się informacje dotyczące dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Poziom podstawowy:

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.

Poziom wysoki:

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 odpowiednio do
jego potrzeb.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk
pokrewnych.
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Wnioski

● Rodzice i nauczyciele znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. 

● Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, są aktywne i wdrażane

do samodzielności na rzecz własnego rozwoju. Wnikliwa i wszechstronna diagnoza wychowanków

umożliwia dostosowywanie oferty zajęć przedszkola do rozpoznanych potrzeb i możliwości.

● W Przedszkolu rozwija się umiejętności dzieci opisane w podstawie programowej, nauczyciele stosują

zalecane warunki i sposoby jej realizacji, diagnozują umiejętności wychowanków oraz dbają o rozwój

ich zainteresowań i uzdolnień. 

● Wspólna troska nauczycieli i pracowników Przedszkola o budowanie przyjaznego klimatu, sprzyja

wszechstronnemu rozwojowi dzieci i ich poczuciu bezpieczeństwa, a spójne i konsekwentne działania

wychowawcze nauczycieli i rodziców pomagają w kształtowaniu właściwych postaw. 

● Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, a także samodzielnie

podejmują inicjatywy na rzecz własnego rozwoju. 

● Przedszkole dba o indywidualny rozwój dzieci, przezwyciężanie przez nich trudności oraz wspieranie

dzieci i rodziców w procesie edukacyjnym. 

● Nauczyciele pracują zespołowo, wspólnie planują, modyfikują i realizują procesy edukacyjne. 

● Promowanie wartości wychowania przedszkolnego, systematyczne przekazywanie rodzicom i partnerom

informacji na temat działalności placówki wpływa na pozytywną opinię środowiska lokalnego na temat

pracy przedszkola. 

● Przedszkole współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, co przynosi obustronne korzyści,

sprzyja podejmowaniu różnorodnych aktywności przez dzieci oraz ich uczestnictwu w kulturze i akcjach

prospołecznych. 

● Nauczyciele analizują wyniki ewaluacji wewnętrznej, zapoznają się z wynikami badań zewnętrznych

i wykorzystują je do podejmowania działań wychowawczych i edukacyjnych służących rozwojowi

wychowanków i podnoszeniu jakości pracy przedszkola. 

● Dyrektor poprzez skuteczne zarządzanie placówką oraz angażowanie w proces decyzyjny całej

społeczności przedszkolnej zapewnia dzieciom właściwe warunki pobytu i rozwoju, a pracownikom

odpowiednie warunki pracy i możliwość doskonalenia się.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania realizowane w przedszkolu są spójne z jego koncepcją pracy odpowiadają na potrzeby

dzieci i środowiska lokalnego. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola,  partycypują

w jej modyfikowaniu oraz uczestniczą w realizacji. 

Obszar badania:  Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną

koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Działania realizowane w przedszkolu są spójne z jego koncepcją pracy oraz adekwatne do potrzeb

dzieci i środowiska lokalnego.  Pani dyrektor (Tab. 1) oraz nauczyciele (Tab. 2) wymienili najważniejsze

założenia koncepcji, według której pracuje przedszkole. W opinii Pani dyrektor działania realizujące koncepcję

odpowiadają na potrzeby środowiska lokalnego. Zorganizowana, fachowa i bezpieczna opieka nad dziećmi.

Wspiera się rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka. Prezentowany jest dorobek artystyczny przedszkolaków

na imprezach środowiskowych (np. "Kaziuki koneckie", Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3-go Maja,

Jasełka Bożonarodzeniowe), uroczystościach, na które zawsze zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk,

Prezentowane są osiągnięcia dzieci wśród członków ich rodzin, organizowane są wystawy prac dzieci

w przedszkolu , podczas imprez na terenie miasta, na stronie internetowej przedszkola zamieszczane są

informacje o sukcesach dzieci. Przedszkole współpracuje z przedstawicielami instytucji. Przedszkolaki biorą

udział w konkursach plastycznych, muzycznych, ekologicznych, happeningach, np. na powitanie Wiosny,

uroczyste zapalenie świateł na miejskiej choince, itp. W odpowiedzi na oczekiwania środowiska przedszkole

oferuje wiele form zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, zajęcia specjalistyczne nie tylko dla dzieci ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (terapia logopedyczna). Przedszkolaki biorą udział w akcjach na rzecz

środowiska, np. ekologicznych, charytatywnych (Góra Grosza, zbieranie nakrętek). Pani dyrektor wskazała

także działania uwzględniające specyfikę pracy przedszkola. Przedszkole zapewnia opiekę specjalistów:

logopedy, terapeutów, surdopedagoga, oligofrenopedagogów. Organizowane są zajęcia rewalidacyjne zgodnie

z opracowanym dla nich IPET oraz programem wczesnego wspomagania rozwoju. Angażuje się dzieci

z niepełnosprawnością w miarę ich możliwości we wszystkie sytuacje edukacyjne w przedszkolu oraz podczas

spacerów i wycieczek. Dla wszystkich dzieci przygotowano dodatkowe oferty edukacyjne umożliwiające

rozwijanie zainteresowań z muzyki, plastyki, zajęć teatralnych oraz możliwość dodatkowych zajęć

logopedycznych, uczestniczą też w zajęciach z dogoterapii.Jako przykłady działań odpowiadających na potrzeby

rozwojowe dzieci Pani dyrektor przytoczyła: wspomaganie dzieci w ich rozwoju, systematyczne obserwacje

pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka (bliska współpraca
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z MOPS-em i kuratorami sądowymi, PPP), a także zainteresowań podopiecznych. Zajęcia dodatkowe rozwijające

zainteresowania (rytmiczne, artystyczne) oraz wspierające rozwój (logopedyczne, specjalistyczne).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze założenia koncepcji, wg której działa przedszkole? [WD] (2895)

Tab.1

Numer Analiza

1 Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich

bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i

zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości

i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci

wiadomości i umiejętności, których celem jest

osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do

podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje

środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy

moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się

zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka.

Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje

zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje

poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Porozmawiajmy o koncepcji pracy przedszkola. Na co Państwa zdaniem w przedszkolu kładzie

się szczególny nacisk? Co jest najważniejsze w pracy tego przedszkola? W jaki sposób koncepcja pracy

uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci? W jaki sposób koncepcja pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania

środowiska? [WN] (10052)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 przedszkole przygotowuje dzieci do kolejnego po

przedszkolu, szkolnego etapu poprzez edukację

zdrowotną, emocjonalną i wprowadzenie w świat

wartości, edukację społeczną, językową, ekologiczną i

przyrodniczą, matematyczną i artystyczną oraz poprzez

zapewnienie dzieciom wsparcia psychologicznego

2 wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka ,ściśle

współpracuje z rodzicami

3 metody i formy pracy zawsze dobierane są pod kątem

dziecka i grupy

4 zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i

emocjonalne, uczy pokonywania trudności

5 nauczyciele towarzyszą dzieciom w rozwoju, zachęcają

do działania, inspirują motywują i rozwijają

zainteresowania i uzdolnienia

6 dają szansę dzieciom by stawały się otwarte na ludzi,

samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące

sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne,

wierzące w swoje możliwości, odpowiedzialne

7 zapewniają bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i

emocjonalne, uczą pokonywania trudności

8 dbają o łagodny start dziecka w przedszkolu

9 Przedszkole spełnia oczekiwania dotyczące zaspokajania

potrzeb dzieci, zapewnia rodzicom pomoc specjalistów

/np. logopeda, terapeuta/, zapewnia bezpieczeństwo

fizyczne, psychiczne i emocjonalne wychowanków, uczy

pokonywania trudności, wspomaga rodzinę w

wychowaniu dziecka, ściśle współpracuje z rodzicami,

wychodząc do rodzin nowych przedszkolaków organizuje

dni otwarte, realizuje programy adaptacyjne,

systematycznie doposaża bazę - sale, plac zabaw,

przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. Zdaniem Pani dyrektor Rodzice są zapoznawani

z koncepcją pracy przedszkola na spotkaniach ogólnych, podczas spotkań ze specjalistami, mają również

możliwość zapoznania się poprzez stronę internetową przedszkola, poprzez indywidualne rozmowy

z nauczycielami. Koncepcja pracy przedszkola zamieszczona jest również na tablicy informacyjnej w holu

przedszkola. Rodzice zgłaszali uwagi dotyczące koncepcji pracy przedszkola. Dotyczyły one działań związanych

z poszerzeniem o nowe propozycje wycieczek i uroczystości, współudział w przygotowaniach i uczestnictwo

w uroczystościach i zajęciach (Pasowanie, teatrzyki z okazji Dnia Dziecka, Walentynki, Cała Polska czyta

dzieciom), zajęć dodatkowych oraz wdrożenia opracowanego przez przedszkole Kodeksu Równego Traktowania,

jak również rodzice zgłaszali propozycje spotkań z ciekawymi ludźmi, sami zgłaszając chęć prezentowania

swoich zawodów oraz uwagi dotyczące zmiany czasu pracy oddziału przedszkolnego. W opinii rodziców

najważniejsze w pracy przedszkola jest to, że nauczyciele towarzyszą dzieciom w rozwoju, zachęcają

do działania, inspirują, motywują i rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci, dają szansę dzieciom, by

stawały się otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często

trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne. Nauczyciele zapewniają naszym dzieciom

bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i emocjonalne uczą pokonywania trudności, dbają o łagodny start dzieci

w przedszkolu, przygotowują do podjęcia nauki w szkole. Rodzice twierdzą, że przedszkole spełnia ich

oczekiwania dotyczące zaspokajania potrzeb dzieci, zapewnia nam pomoc specjalistów, np. logopedy,

pedagoga, psychologa, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i emocjonalne wychowanków, uczy

pokonywania trudności, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, tworzą przyjazną atmosferę. Najważniejsze jest wspieranie

kreatywności i indywidualne podejście do każdego dziecka. Rodzice zapytani, co zmieniliby w pracy przedszkola,

stwierdzili, że nic. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ przedszkole spełnia w pełni nasze oczekiwania

i zaspakaja potrzeby nasze i naszych dzieci. Lubią chodzić do przedszkola nasze dzieci, ponieważ panuje w nim

przyjazna atmosfera, wzajemne zaufanie, szacunek między paniami, dziećmi i nami rodzicami. Nasze dzieci

często niechętnie idą z przedszkola do domu". 

W wymaganiu "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Rodzice partycypują w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola. Pani dyrektor i nauczyciele podali,

że rodzice uczestniczą w ustalaniu najważniejszych priorytetów pracy przedszkola, zgłaszają swoje propozycje

dotyczące zmian w koncepcji pracy przedszkola podczas prowadzonych zebrań ogólnych, komunikowanie się

z dyrektorem przez e-maila lub bezpośrednio, zgłaszają własne pomysły nauczycielom, za pośrednictwem

przedstawicieli Rady Rodziców, za pośrednictwem skrzynki "Poczty Przedszkolnej". Ponadto propozycje

w zakresie modyfikacji koncepcji pracy rodzice zgłaszają również w ankietach. Rodzice, nauczyciele i dyrektor

przedszkola zgodnie wskazali elementy koncepcji pracy przedszkola wynikające ze wspólnych uzgodnień. 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Rodzice partycypują w realizacji koncepcji pracy przedszkola.  Rodzice w wywiadzie wskazali działania

związane z realizacją koncepcji pracy przedszkola, w których uczestniczą: 

● dni otwarte związane z realizacją programu adaptacyjnego i zajęcia otwarte, 

● uroczystości przedszkolne - pomoc w przygotowywaniu strojów, dekoracji, poczęstunku, 

● udział w realizowanych w przedszkolu projektach, wycieczkach przedszkolnych – opieka nad dziećmi,

akcjach charytatywnych (Góra grosza, paczki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych,

w zbieraniu nakrętek i w sytuacjach doraźnych), 

● sponsorowanie doposażenia placówki w pomoce, książki dla dzieci, zabawki, artykuły plastyczne, 

● uzgadnianie przez nauczycieli z rodzicami kalendarza uroczystości oraz planu współpracy i głównych

jego założeń, 

● zapewnienie obsługi fotograficznej na uroczystościach, 

● udział w inicjatywie "Cała Polska czyta dzieciom”, 

● aktywne włączanie się do zabawy z dziećmi (metody aktywizujące proponowane przez nauczycielki

na zajęciach otwartych i uroczystościach). 

Przykłady działań zbieżne z informacją uzyskaną od rodziców podali też nauczyciele (Tab. 1).  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją tych najważniejszych kierunków pracy przedszkola

uczestniczą rodzice? Na czym polega ich udział w tych działaniach? [WN] (8321)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dni otwarte związane z realizacją programu

adaptacyjnego

2 uzgadnianie z rodzicami planów współpracy dla każdej

grupy wiekowej

3 zajęcia otwarte

4 uroczystości przedszkolne (stroje, dekoracje)

5 udział w realizowanych w przedszkolu projektach,

wycieczkach przedszkolnych – opieka nad dziećmi,

akcjach charytatywnych, (Góra Grosza, paczki z okazji

Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych i w

sytuacjach doraźnych, zbieranie nakrętek)

6 sponsoring - doposażenie placówki w pomoce, książki dla

dzieci, zabawki, artykuły plastyczne
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Wymaganie:

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

się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Procesy wspomagania rozwoju dzieci są monitorowane, a wnioski z tego monitorowania przekładają

się na użyteczność wdrażanych działań. Obserwacje rozwoju dzieci wskazują na skuteczność działań

podejmowanych w wyniku monitorowania procesów wspomagania rozwoju. Nauczyciele

współpracują we wdrażaniu nowatorskich działań, a podejmowane przez nich inicjatywy wykraczają

poza podstawę programową, mimo, że Przedszkole jest placówką realizująca 5-godzinny cykl

kształcenia (tylko realizacja podstawy programowej). Są one adekwatne do zdiagnozowanych

potrzeb rozwojowych dzieci i skuteczne.

Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej

Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci.  Zdaniem Pani

dyrektor stałe działania realizowane w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych

i możliwości psychofizycznych dzieci to:

● psychoterapia prowadzona w oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej - dot. 2

dzieci, 

● realizacja programu adaptacyjnego, 

● dostosowanie czasu i form adaptacji dzieci, 

● praca indywidualna zaplanowana na podstawie wniosków z obserwacji w poszczególnych grupach

wiekowych mająca na celu, np. rozwijanie umiejętności komunikowania się, rozwój motoryki małej, 

● umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, 

● stosowanie ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny, koordynację wzrokowo- słuchową,

doskonalenie koncentracji uwagi, 

● zajęcia logopedyczne mające na celu usprawnienie narządu mowy oraz eliminowanie wad wymowy,

zapobieganie powstawaniu ewentualnych zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju mowy - dotyczą

30 dzieci, 

● zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci, wczesnego wspomagania rozwoju dla 1 dziecka i nauczanie

indywidualne dla 2 dzieci (orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) 

● zajęcia z terapii pedagogicznej, do której zakwalifikowane są dzieci odroczone - 15 i po wstępnych

obserwacjach - od XI (po wstępnej diagnozie i obserwacji) 
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● wspólne z rodzicami ustalenie metod i form pracy mających na celu prawidłowy rozwój dzieci, 

● wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola w specjalistyczne pomoce i narzędzia dydaktyczne

wykorzystywane w indywidualnej pracy z dziećmi.

W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele umożliwiali dzieciom samodzielny wybór zabawy, np. dzieci

wybierały kącik do zabawy, piosenkę, którą chcą zaśpiewać, rodzaj aktywności plastycznej. Na wszystkich

zajęciach nauczyciele dawali dzieciom zadania o różnym poziomie trudności oraz zadania wymagające różnych

form aktywności. Dzieci zapytane, co lubią robić w przedszkolu stwierdziły, że lubią się bawić, uczyć, poznawać

nowe literki, malować w książce, rysować na kartce, lepić plasteliną, ćwiczenia gimnastyczne. Jedyne, czego nie

lubią w przedszkolu, to sprzątanie. Wszyscy rodzice są zdania, że sposób pracy nauczycieli z dziećmi odpowiada

ich potrzebom i możliwościom (Wykres 1j) oraz, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach

ich dzieci (Wykres 2j). Nauczyciele wskazali sposoby rozpoznawania potrzeb, zdolności i możliwości

poszczególnych dzieci (Tab. 1). Obserwacja placówki wykazała, że zagospodarowane kąciki w salach pozwalają

na podejmowanie przez dzieci zabaw według zainteresowań, wygospodarowana przestrzeń do swobodnego

poruszania się dzieci pozwala zaspokoić potrzebę ruchu oraz organizowanie zabaw ruchowych, grupowych.

Urządzona sala korekcyjno -gimnastyczna pozwala na organizowanie zajęć integrujących dzieci z wszystkich

grup oraz prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i korekcyjnych. teren wokół przedszkola, ogrodzony,

estetycznie urządzony plac zabaw dla dzieci.

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób rozpoznają Państwo indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości

poszczególnych dzieci? [WN] (8242)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 obserwacje dzieci podczas wszystkich zajęć i zabaw

indywidualnych

2 arkusze obserwacji i diagnozy pedagogicznej

3 analiza prac plastyczno – technicznych

4 udział w konkursach

5 rozmowy z dziećmi i ich rodzicami

6 analiza dokumentacji przedszkola np. karty zgłoszeniowe

dziecka oraz opinie i orzeczenia PPP

7 obserwacje dzieci w czasie przygotowywania różnych

uroczystości

Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane

i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego

procesu.

Procesy wspomagania rozwoju dzieci są systemowo monitorowane, a wnioski z tego monitorowania

przekładają się na użyteczność wdrażanych działań. Pani dyrektor (Tab. 1) i nauczyciele (Tab. 2) wskazali

sposoby monitorowania procesu wspomagania dzieci. Wskazali też wnioski z monitorowania tych procesów: 

● promować zdrowy styl życia, 

● stymulować mowę dzieci, 

● w dalszym ciągu aktywizować rodziców, 

● promować przedszkole w środowisku lokalnym.

W opinii dyrektora i nauczycieli wnioski wykorzystano do: zmodyfikowania Koncepcji Pracy

Przedszkola, opracowania Rocznego Planu Pracy Przedszkola, planu WDN, programu terapii pedagogicznej dla

dzieci 6-letnich,  planu ewaluacji wewnętrznej na kolejny rok szkolnym. 2015/2016. Zaadaptowano jedną z sal

na salkę gimnastyczną (zakup sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych), doposażono plac zabaw

w nowe sprzęty, zatrudniono nauczyciela z kwalifikacjami logopedii, wprowadzono zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne.  Utworzona została też nowa strona internetowa, dzieci biorą udział w

uroczystościach miejsko-gminnych - wykorzystywane są ich zdolności artystyczne i organizacyjne umiejętności

rodziców w życiu przedszkola. Zdaniem rodziców nauczyciele stwarzają warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej

zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Nauczyciele troszczą się

o zdrowie dzieci i ich rozwój fizyczny poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, szczególnie

jeśli chodzi o zabawy aktywizujące, które dzieci bardzo lubią. Nauczyciele umiejętnie dzielą czas na zabawę,

zajęcia dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe, śniadanie, zabawy ruchowe,

czynności porządkowe. Jednocześnie dostosowują czas trwania zajęć do możliwości i zainteresowań dzieci.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo procesy wspomagania rozwoju dzieci? [WD] (10467)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 sposoby monitorowania procesu wspomagania dzieci: obserwacje dzieci w czasie podejmowanych aktywności,

realizowanych zadań i zachowań w przedszkolu i poza

nim, prowadzone rozmowy z dziećmi i ich rodzicami,

wywiady środowiskowe, ankiety wśród rodziców,

kontrola prowadzonej dokumentacji

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo procesy wspomagania rozwoju dzieci? [WN] (10467)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 obserwacje całodzienne zachowań dzieci na zajęciach,

podczas zabaw swobodnych, imprez przedszkolnych,

wycieczek

2 analizę wytworów prac dzieci

3 omawianie i analizowanie na radach pedagogicznych

osiągnięć dzieci

4 zbieranie od rodziców informacji zwrotnych na temat

funkcjonowania dziecka

5 konsultacje z logopedą, konsultacje z nauczycielami od

zajęć dodatkowych

6 porównywanie diagnozy wstępnej i końcowej

7 sprawozdania przedstawiane na posiedzeniach Rady

Pedagogicznej dwa razy w roku z wyszczególnieniem

osiągnięć dzieci

8 badanie losów absolwentów

9 obserwacje dzieci w czasie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych, obserwacja rozwoju

dzieci, ich udziału w zajęciach oraz uczestnictwa w

konkursach
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W wymaganiu "Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób

sprzyjający uczeniu się" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i

edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.

Obserwacje rozwoju dzieci wskazują na skuteczność działań podejmowanych w wyniku

monitorowania procesów wspomagania rozwoju. Pani dyrektor i nauczyciele określili jaki wpływ na rozwój

dzieci ma wdrażanie wniosków z monitorowania procesów wspomagania rozwoju. Dzieci nabywają wiedzę

i uzyskują nowe umiejętności, potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach, umieją odpowiednio wykorzystać

wiedzę na temat otaczającego środowiska. Dzięki zajęciom logopedycznym usprawniają aparaty artykulacyjny,

stymulowana jest mowa opowieściowa i dialogowa. Spotkanie z dietetykiem, cykliczne zajęcia nt. zdrowego

żywienia, intensyfikacja zajęć gimnastycznych na sali oraz poszerzenie możliwości prowadzenia ćwiczeń

na placu zabaw wpłynęły na polepszenie stan zdrowia dzieci / lepsza frekwencja/. Umożliwienie rodzicom

większego współdecydowania w sprawach przedszkola spowodowało, iż dzieci czują się w przedszkolu ,,jak

w domu”. Stworzenie ,,Kodeksu Równego Traktowania” spowodowało, że w placówce nie pojawiły się żadne

zachowania dyskryminacyjne. O efektywności podjętych działań świadczy poprawa zachowania dzieci, które

potrafią wzajemnie motywować się i sugerować właściwe zachowanie, zmniejszyły się problemy ze sprawnością

manualną, nastąpiła poprawa wymowy dzieci, wzbogacony został zasób słownictwa, jakim operują dzieci,

usprawniono analizatory słuchowe i wzrokowe, nastąpiła większa motywacja do działania, podniosło się poczucie

własnej wartości u dzieci z niską samooceną. Zmieniły się u dzieci nawyki żywieniowe, zwiększyła się sprawność

ruchowa- zmniejszyła liczba zachorowań. 

Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Nauczyciele współpracują we wdrażaniu nowatorskich działań, a podejmowane przez nich inicjatywy wykraczają

poza podstawę programową, mimo, że Przedszkole jest placówką realizująca 5-godzinny cykl kształcenia (tylko

realizacja podstawy programowej). Są one adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych dzieci

i skuteczne.W opinii dyrektora i nauczycieli przedszkole prowadzi następujące działania nowatorskie: zajęcia

logopedyczne, zajęcia muzyczno – taneczne z zastosowaniem metod Carla Orffa i Labana, Batii Strauss, metoda

projektów wg. B.Bilewicz i T.Parczewskiej, zajęcia prowadzone przez rodziców, Metoda Dobrego Startu-M.

Bogdanowicz, Kinezjologia Edukacyjna, C. Freineta, Techniki Twórczego Myślenia/zdrowe żywienie/, Pedagogika

Zabawy Klanza, "Wesoła Matematyka" – Gruszczyk- Kolczyńska. Realizowany jest też programu ,,Cała Polska

czyta dzieciom’’ – ze względu na wartości terapeutyczne literatury na podstawie bajek i baśni, Program

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"-ze względu na zachęcanie do zdrowego trybu życia, Program antynikotynowy

"Czyste powietrze wokół nas", Program "Dzieciństwo bez próchnicy". Wyżej wymienione metody

wykorzystywane są do realizacji zajęć i dodatkowej oferty edukacyjnej. Programy te realizowane są jako

dodatkowe spotkania integracyjne grup .Wykraczają one poza realizowaną podstawę programową albo są jej

uzupełnieniem lub rozszerzeniem. Realizacja tych programów zaspokaja naturalną potrzebę ekspresji –

udawanie ,naśladowanie zachowań, sprawia, że dziecko czuje się animatorem zabawy, pobudza wyobraźnię

dziecka, zwiększa zainteresowanie zajęciami oraz pozwala na lepszą koncentrację, sprzyja także rozwijaniu

kreatywności - odgrywane przez dzieci m.in. role w zabawach sprzyjają ich kreatywności i aktywności.
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Nauczyciele przytoczyli przykłady badań pedagogicznych, które znalazły się u podstaw podjętych działań

nowatorskich (Tab. 1). Określili też wpływ stosowania nowatorskich rozwiązań na rozwój dzieci (Tab. 2).

O wskazanym  wpływie dyrektor i nauczyciele wnioskują na podstawie wyników obserwacji i diagnozy oraz

rozmów z rodzicami dzieci, nabywają one cechy śmiałości i otwartości, dobrej samooceny, lubią występować

na scenie, lubią występować dla rodziców oraz kolegów z innych grup. Zdobywają nowe wiadomości

i umiejętności. W trakcie wprowadzanych działań nowatorskich nauczyciele współpracują ze sobą, po odbytych

szkoleniach dzielą się doświadczeniami, prowadzą zajęcia w ramach WDN utrwalając poznane tańce, piosenki,

zabawy, wytwory prac plastycznych. Następnie to samo utrwalają na zajęciach koleżeńskich z dziećmi. Wskazali

też elementy nowatorskie zastosowane na zajęciach z dziećmi w trakcie obserwacji.  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie teorie, badania pedagogiczne stoją u podstaw tych działań? [WN] (10596)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 badania wykazały, że większość dzieci nie lubi jeść

warzyw i owoców zastępując je słodyczami i stąd udział

w programie, ,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’

2 raport o stanie czytelnictwa w Polsce z badań w 2014 r.

zaowocował zaangażowaniem rodziców w Program

Fundacji ABC XXI wiek ,,Cała Polska Czyta Dzieciom"

3 raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

spowodował utworzenie Kodeksu Równego Traktowania

4 wyniki sprawności fizycznej dzieci (Kuratorium Oświaty

w Kielcach, ŚCDN) leżały u podstaw pracy nad rozwojem

fizycznym dzieci

5 w ostatnim czasie badania pilotażowe wykonywane przez

Ministerstwo Zdrowia wykazały, że dużo dzieci ma

problemy z próchnicą i nie dba o higienę jamy ustnej i

dlatego realizuje się program ,,Dzieciństwo bez

próchnicy”

6 badania pedagogiczne profesora Johna Hattiego nad

samooceną dzieci i osiągnięciami w uczeniu się wpłynęły

na zmodyfikowanie koncepcji pracy przedszkola / kara

źle wpływa na dziecko/
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na rozwój dzieci mają stosowane w przedszkolu nowatorskie rozwiązania? [WN]

(10474)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 zdobywanie nowych umiejętności (nowe metody pracy,

nauka języka angielskiego, realizacja programów

własnych, zajęcia dodatkowe)

2 rozwijanie indywidualnych zdolności i talentów (zajęcia

dodatkowe, nowe metody pracy, udział w

uroczystościach, zajęcia artystyczne)

3 stymulowanie rozwoju (programy wspierające,

adaptacyjna gimnastyka korekcyjna, nowe metody

pracy)

4 osiągnięcie dojrzałości szkolnej, sprostanie wymaganiom

szkoły (pełniejsza realizacja założeń, nauka

samodzielności (program adaptacyjny, programy

wspomagające)

5 nabywanie śmiałości i otwartości, dobrej samooceny

dziecka (wszystkie rozwiązania nowatorskie)
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Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy

programowej. Wszyscy nauczyciele analizują i monitorują nabywanie umiejętności przez dzieci oraz

wdrażają użyteczne działania wynikające z wniosków z tego monitorowania. Modyfikacje

programów wychowania przedszkolnego są spójne z wnioskami z monitorowania i analizy osiągnięć

dzieci. 

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy

programowej.  Pani dyrektor i nauczyciele zgodnie twierdzą, że wykorzystują wszystkie zalecane warunki

i sposoby realizacji podstawy programowej (Tab. 1, Wykres 1w). Podczas wszystkich obserwowanych zajęć

nauczyciele wykorzystywali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. 

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wykorzystują

nauczyciele w swojej pracy? [AD] (8313)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 właściwe proporcje zagospodarowania czasu 1 / 0 100 / 0

2 prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i

potrzeb rozwojowych dzieci

1 / 0 100 / 0

3 wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej 1 / 0 100 / 0

4 współpraca z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze 1 / 0 100 / 0

5 poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej 1 / 0 100 / 0

Obszar badania:  W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Wszyscy nauczyciele analizują i monitorują nabywanie umiejętności przez dzieci oraz wdrażają

działania wynikające z wniosków z tego monitorowania. Pani dyrektor stwierdziła, że w placówce

prowadzi się analizy osiągnięć dzieci, a nauczyciele w ankiecie wskazali sposoby monitorowania osiągnięć

uczniów (Wykres 1w) oraz wnioski z tego monitorowania (Tab. 1). W wyniku przeprowadzonych analiz

i monitorowania rozszerzono obszary, w których dzieci są bardziej samodzielne, tj. samodzielność w szatni

i toalecie, opieka starszaków nad maluchami, dyżury. Duża ilość uroczystości przedszkolnych, zajęć

integracyjnych i koleżeńskich, spotkania teatralne i z ciekawymi ludźmi wpłynęły na rozwój komunikacji.

Prowadzenie akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom" - rozwój zainteresowań literackich u dzieci, poszerzenie

słownictwa dzieci. Przedszkolaki brały udział w Programie ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury", korzystają z kącików

przyrodniczych, obserwacyjno- badawczych, chodzą na spacery i wycieczki, uczestniczą także w konkursach,

np. "Dinuś w Górach Świętokrzyskich", "Cudze chwalicie swego nie znacie" i w konkursie ekologicznym "Zrób to

sam". Rozszerza się zainteresowania przyrodnicze dzieci poprzez obserwację, badania, doświadczenia,

eksperymenty i udział w dodatkowych programach. Dzięki temu dzieci nazywają i wyróżniają rośliny i zwierzęta

żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, wiedzą jak dbać o rośliny i zwierzęta, jak je chronić i im

pomagać. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali osiągnięcia dzieci, np. sprawdzali czy dzieci

zrozumiały polecenie i w jaki sposób je wykonują, zadawali dzieciom pytania oraz stwarzali możliwość

zadawania pytań przez dzieci, prosili dzieic o wypowiedzenie się, zbierali informacje zwrotne od dzieci. 
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci określonych w podstawie programowej? [WN]

(9570)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dzieci są samodzielne w czynnościach samoobsługowych

2 dzieci nabyły umiejętność komunikacji

3 warto zachęcać dzieci do czytania

4 należy rozszerzać zakres zainteresowań przyrodniczych

5 rozwijać zainteresowania dzieci poprzez udział w

konkursach
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W wymaganiu "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Działania wynikające z wniosków z monitorowania są użyteczne dla rozwoju dzieci.

Wszyscy ankietowani rodzice uznali, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania dzieci (Wykres 1j).

Zdaniem Pani dyrektor działania, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności dzieci to: wdrożenie programów

własnych nauczycieli, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poszerzenie katalogu stosowanych

metod pracy z dziećmi, właściwie dobrane sposoby indywidualizacji. 

Wykres 1j
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Obszar badania: Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich

zainteresowań.

Modyfikacje programów wychowania przedszkolnego są spójne z wnioskami z monitorowania

i analizy osiągnięć dzieci.  W opinii nauczycieli i Pani dyrektor poprzez intensyfikację zajęć z wybranych

obszarów: /obszar 2, 3,9, 12,14, / dzieci stały się bardziej samodzielne, ich wymowa poprawiła się

pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym. Dzieci potrafią mówić o swoich

potrzebach i decyzjach. Wypowiadają się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu różnych środków

wyrazu. Interesują się dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego rejonu. Rozumieją,

jaką rolę pełni ekologia w życiu wszystkich ludzi i jak dbać o naszą planetę. Interesują się czytaniem, z uwagą

słuchają opowiadań baśni, bajek, wierszy.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci są zaangażowane w zajęcia realizowane w przedszkolu. Nauczyciele i pracownicy przedszkola

wdrażają dzieci do samodzielności, są otwarci na inicjatywy dzieci i wykorzystują ich pomysły

w procesie edukacyjnym. Przedszkole zapewnia różnorodność działań na rzecz społeczności

lokalnej, w których mogą uczestniczyć dzieci.

Obszar badania:  Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w

nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności.

Wszystkie dzieci są zaangażowane w zajęcia realizowane w przedszkolu.  W trakcie obserwowanych

zajęć wszystkie dzieci były zaangażowane, zdarzają się pojedyncze dzieci, którym trudno wejść w relacje

z innymi dziećmi. Takich sytuacjach nauczyciele podejmują różne działania w celu zaangażowania tych dzieci,

np. zachęcają do zabawy, podają dłoń włączając dziecko do zabawy, nagradzają gestem, chwalą za aktywność,

udział w zabawie, zachowanie, wypowiedź,  proszą o pomoc, motywują do zaangażowania, podpowiadają,

co dzieci mogą zrobić, chwalą za wykonanie zadania, dają dzieciom możliwość wyboru techniki plastycznej.

Wszyscy ankietowani rodzice uznali, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach (Wykres 1j). Wskazują na to

przykłady podane przez rodziców (Tab. 1). W wywiadzie rodzice dodali, że dzieci chętnie uczestniczą we

wszystkich zajęciach i zabawach lubią: grać w gry, zajęcia plastyczne i muzyczne, z elementami dramy ,zabawy

matematyczne. Chętnie biorą udział w ćwiczeniach gimnastycznych, bawią się na placu zabaw, lubią spacery

i wycieczki oraz zajęcia muzyczne szczególnie te w ramach oferty edukacyjnej prowadzonej w przedszkolu.

Same dzieci w rozmowie podały, że lubią rzucać piłką, gry i zabawy ruchowe, "lubię angielski, lubię, jak się

z panią bawimy". Na obserwowanych zajęciach najbardziej podobały im się zabawy, piosenki, wyklejanie,

malowanie, spacer, zabawy w piaskownicy, rysowanie, malowanie farbkami, hełm strażacki, strój strażaka,

czapka, piosenka, zabawa przy muzyce. W opinii partnerów środowiskowych placówki dzieci chętnie uczęszczają

do przedszkola, są zadowolone, chcą chodzić, lubią się w grupach, nie płaczą, są zaangażowane w zabawy

i zajęcia, miło wspominają przedszkole dzieci starsze jako absolwenci. Dzieci są otwarte, chętne do rozmowy,

kreatywne, zadowolone. Dzieci, które przychodzą do szkoły z tego przedszkola, są dobrze przygotowane

do obowiązku szkolnego, otwarte, chętne do działania, do prezentowania umiejętności i zdolności, opiekuńcze

i dobrze funkcjonują w grupie, kreatywne, odważne widać ich zaangażowanie i ciekawość świata. W czasie

organizowanych konkursów wykazują się wiedzą, aktywnością w działaniach. Zdaniem pracowników

niepedagogicznych dzieci chętnie mówią o przedszkolu, są uśmiechnięte i swobodne. Występują w olimpiadach

przedszkolnych i konkursach, są zaangażowane, same wychodzą z pomysłami. Widać rozwój kreatywności, np.

w ich pracach na wystawach i gazetkach. Nie płaczą, lubią się bawić. Pani dyrektor podała, że sposobem

na zaangażowanie dzieci do podejmowania różnych aktywności jest tworzenie stref aktywności np. zabaw

(kąciki zabaw, teatralny, plastyczny) ruchowej, naukowej (lunety) muzyczno-tanecznej (instrumenty
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muzyczne), dostosowanie form, metod pracy, stosowane środki dydaktyczne, stosowanie różnorodnych

wzmocnień pozytywnych - pochwały, nagrody, dyplomy, apele ekologiczne, wyróżnianie zespołów i nauczycieli,

wykorzystywanie aktywizujących metod pracy- K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, P. Dennisona, Kniessów,

Dobrego Startu, uczestnictwo w konkursach, stosowanie technik relaksacyjnych, bajkoterapii, muzykoterapii,

dramy, organizowanie zajęć dodatkowych dla zdolnych i dzieci wymagających wsparcia, stosowanie

pozytywnych wzmocnień- pochwały na tle grupy i indywidualnie i całej społeczności, naklejki, pochwała przed

rodzicem, ekspozycje na holu przedszkolnym dyplomów i zdjęć z życia przedszkola, prezentacja osiągnięć

na stronie internetowej placówki. Nauczyciele wskazali działania podejmowane w celu aktywizowania swoich

podopiecznych: stosowanie metod aktywizujących, wyznaczanie dzieci do pełnienia ról, stwarzanie przestrzeni

do zabaw swobodnych, organizowanie kącików zainteresowań, organizowanie konkursów, akcji charytatywnych,

nagradzanie, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, spacery, wycieczki, przeprowadzanie warsztatów

edukacyjnych/ dietetyk, pierwsza pomoc przedmedyczna, kompetencje emocjonalne z pomocą muzyki/,

stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych. 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co na to wskazuje? [AR] (10110)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 53

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 po powrocie do domu często opowiada o zajęciach, w

których uczestniczyła

2 chętnie przychodzi do przedszkola, opowiada z

zaciekawieniem, co się działo w przedszkolu

3 uśmiecha się i jest swobodna

4 rozwija się pod względem kreatywnym

5 ciekawe zajęcia, konkursy

6 dzieci są uśmiechnięte, czują się dobrze i bezpiecznie,

mają ciekawe zajęcia

7 jest przyjazna atmosfera, mają ciekawe zajęcia, czują

się dobrze i bezpiecznie, dzieci chętnie mówią o

przedszkolu

8 zadowolone wracają z przedszkola, występuja w różnych

konkursach, mają ciekawe zajęcia, chętnie opowiadają o

przedszkolu

9 zwiększa się poziom wiedzy dziecka, lubi chodzić do

przedszkola, chwali się nowymi słówkami i piosenkami,

w domu śpiewa piosenki i opowiada o przedszkolu,

10 dziecko chętnie opowiada o tym, co robiło w

przedszkolu, śpiewa piosenki, bawi się w domu w

zabawy, które poznał w przedszkolu, uczestniczy w

konkursach, dziecko jest wesołe, uśmiechnięte

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności.  Zdaniem Pani

dyrektor dzieci są zachęcane do samodzielności poprzez pełnienie dyżurów, chwalenie ich za każde samodzielne

wykonanie danej czynności, umożliwianie dokonywania wyboru formy aktywności, techniki plastycznej,

materiałów do wykonania pracy technicznej lub plastycznej, w szatni – kolejność ubierania i rozbierania,

a przede wszystkim nie wyręczanie dzieci. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele zachęcali dzieci

do samodzielnego wykonania zadania, prowadzili zajęcia tak, by dzieci mogły same wybierać zabawy. Dzieci,

zapytane, jakie czynności wykonują w przedszkolu same, odpowiedziały: "ubieramy się w szatni, jemy,

rysujemy kredkami, malujemy w kartach pracy, sami chodzimy do toalety, myjemy ręce sami". Pracownicy

niepedagogiczni podali, że dzieci pełnią rolę dyżurnych, są chwalone za każde samodzielne wykonanie danej

czynności, umożliwia się im dokonywanie wyboru techniki plastycznej, materiałów do wykonania pracy

technicznej lub plastycznej, w szatni ćwiczą kolejność ubierania i rozbierania. dzieci nie są wyręczane w szatni. 
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W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące

dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Nauczyciele są otwarci na inicjatywy dzieci i wykorzystują ich pomysły w procesie edukacyjnym.

W trakcie obserwowanych zajęć dzieci podejmowały działania wynikające z ich inicjatyw, a nauczyciele

wykazywali się otwartością na inicjatywy dzieci. Z własnej inicjatywy dzieci wymyślają zabawy, naśladują

dorosłych, organizują sobie zabawy, wybierają piosenki, które chcą zaśpiewać, wybierają odpowiednie

do potrzeb zabawki czy pomoce, podejmują decyzje np. w sprawie wyboru środków plastycznych i swobodnej

ekspresji plastycznej, dobierają sobie grupy do zabawy. Nauczyciele zachęcają do przedstawienia swoich

pomysłów, rozwijają poruszony przez dzieci temat, prowadzą z nimi rozmowę, wyjaśniają niezrozumiałe

pojęcia, prowadzą dialogi, organizują zabawy, zachęcają inne dzieci do zgłaszania swoich pomysłów, chwalą

dzieci za kreatywność i pomysłowość. Na terenie przedszkola widoczne są informacje dotyczące działań

zainicjowanych przez dzieci, np. prace plastyczne dzieci (bazgroty, rysunki, kolorowanki), wytwory prac

z plasteliny, budowle z klocków. Pracownicy niepedagogiczni podali, że w przedszkolu umożliwia się dzieciom

podejmowanie własnych inicjatyw, np. podczas zabaw swobodnych, tematycznych, ponadto dzieci mogą

wybierać kolegę do wspólnej zabawy, rolę w przedstawieniu, formę wypoczynku (chce być sam, wyciszenia),

podkład muzyczny do zabaw i zajęć rytmicznych, zabawki, gry edukacyjne, zabawy badawcze i doświadczenie,

dyżury. Zdaniem Pani dyrektor  dzieci samodzielnie wymyślają zabawy ruchowe (w pociąg, w samochody itp.),

tematyczne (w dom, sklep, teatr itp.), manipulacyjno – konstrukcyjne (budowanie domów, samochodów,

samolotów, układają puzzle, układanki, wyszywanki itp.), wykonują rysunki o dowolnej tematyce, lepią

z plasteliny, wycinają, oglądają książki z "Kącika książki", same decydują o wyborze kolegi/koleżanki

do zabawy, dobierają się w zespoły w trakcie zajęć, gdy jest potrzeba pracy w zespole, porządkują salę po

skończonej zabawie. 

Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Przedszkole zapewnia różnorodność działań na rzecz społeczności lokalnej, w których mogą

uczestniczyć dzieci.Rodzice wskazali działania środowiskowe, w których uczestniczą przedszkolaki: 

● udział w akcjach charytatywnych, np. "Góra grosza”, zbieranie baterii, nakrętek, 

● udział w akcjach i projektach na rzecz ochrony przyrody: "Sprzątanie Świata”, obchody "Święta

Ziemi”, "Kubusiowi przyjaciele natury”, "Czyste powietrze”, 

● pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przedstawicielem KPP, 

● spotkanie na temat ograniczenia zaufania dzieci wobec osób nieznajomych, zwierząt oraz roślin( Straż

miejska), 

● rozszerzenie wiedzy patriotycznej, społecznej, przyrodniczej, zamiłowanie czytelnicze w czasie

spotkań w Bibliotece Publicznej- filii dla dzieci, 

● spotkanie profilaktyczne z Dietetykiem, które ukształtowało u dzieci świadomość zdrowego

odżywiania, zdrowych nawyków, produktów, zdrowego stylu życia, 

● udział i nauka udzielania pierwszej pomocy przy współpracy z ratownikiem medycznym, 
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● udział w konkursach plastycznych "Dinuś w górach Świętokrzyskich”, "Cudze chwalicie swego nie

znacie”, konkurs ekologiczny "Zrób to sam”, 

● udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom”.

Przykłady takich działań wskazali też partnerzy społeczni placówki (Tab. 1) oraz Pani dyrektor (Tab. 2).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy dzieci z przedszkola uczestniczą w jakichś działaniach na rzecz społeczności lokalnej? Jakie

to są działania? [WP] (8283)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 uroczystości lokalne patriotyczne, np.3 Maja (pokaz

tańca poloneza, piękne stroje, umiejętność

prezentowania na scenie, świetne przygotowanie),

powitanie wiosny, zapalanie choinki w okresie Bożego

Narodzenia, słynne "Koneckie Kaziuki", udział w akcjach

ekologicznych, współpraca z Domem Kultury-

przygotowywanie występów, Jasełka jako impreza

środowiskowa, 11 listopada, akcje charytatywne i

działania ekologiczne, w których uczestniczą

przedszkolaki- konkursy, zbieranie nakrętek i innych

rzeczy, środków finansowych, zbiórki na Szlachetną

Paczkę, Zostań świętym Mikołajem, projekt "Czyste

powietrze wokół nas"
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach na rzecz środowiska lokalnego uczestniczą dzieci? Jak duża jest to grupa

dzieci? [AD] (8290)

Tab.2

Numer Analiza

1 Uświetniają swoimi występami uroczystości

organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Końskie (

Kaziuki Koneckie, Święto Niepodległości, Święto

Konstytucji 3-go Maja, uroczyste zapalenie lampek na

choince przed urzędem MiG Końskie, powitanie wiosny w

parku miejskim). Co roku w Kolegiacie św. Mikołaja

przedstawiają Jasełka Bożonarodzeniowe. Z okazji

święta strażaków – wszystkie dzieci odwiedzają ich w

strażnicy chcąc im podziękować za ich służbę. W

występach z okazji różnych uroczystości najczęściej

występują starszaki (ok. 30 dzieci), natomiast w innych

staramy się zaangażować wszystkich przedszkolaków.

Wszystkie dzieci uczestniczą w programie "Czyste

powietrze wokół nas" który zawiera nie tylko elementy

antynikotynowe, ale zwraca uwagę na konieczność walki

z paleniem śmieci i z zanieczyszczaniem powietrza przez

dorosłych.
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci są w przedszkolu bezpieczne, a relacje między nauczycielami, rodzicami i pracownikami

przedszkola opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Przedszkole prowadzi działania

wychowawcze, które są monitorowane, a w razie potrzeby potrzeby modyfikowane. Wszyscy

nauczyciele zachęcają dzieci do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Rodzice partycypują

w ocenie skuteczności i modyfikacji działań wychowawczych. Przedszkole buduje w dzieciach

postawy samodzielności w działaniu i relacjach społecznych, prowadzi też działania

antydykryminacyjne adekwatne do potrzeb dzieci. 

 

Obszar badania:  Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

Dzieci są w przedszkolu bezpieczne, a relacje między nauczycielami, rodzicami i pracownikami

przedszkola opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  W opinii Pani dyrektor relacje między

dziećmi opierają się na wzajemnym szacunku, akceptacji i zaufaniu. Również otwartości na innych, tolerancji,

współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych. W grupach przedszkolnych ustalono kodeksy grupowe, które

są kontraktami z dziećmi i wyznaczają oczekiwane normy zachowania. Dzieci stosują formy grzecznościowe

względem siebie, chętnie współdziałają w zabawach dowolnych, tematycznych czy integracyjnych. Potrafią

pomagać sobie nawzajem w różnych sytuacjach. Relacje z rodzicami opierają się na partnerstwie. Styl ten

przyczynia się do skuteczności i wysokiej jakości pracy przedszkola. Przedszkole wspiera rodziny z problemami

(finansowymi, rodzinnymi, wychowawczymi), zachęca ich do współdecydowania w sprawach zarówno

programowych jak i dotyczących spraw codziennych (uroczystości, wycieczki, stroje dzieci, zaopatrzenie w wodę

mineralną, itp.). Rodzice chętnie rozmawiają o sprawach dotyczących dzieci, o swojej sytuacji społecznej,

wykazując się dużym zaufaniem. Rodzice wiedzą, że mają możliwość zgłaszania swoich propozycji, sugestii,

pomysłów, dotyczących spraw wychowawczych. Relacje z dziećmi opierają się na zaufaniu i poczuciu

bezpieczeństwa. Nauczyciele i dyrekcja starają się, aby dzieci stawały się bardziej otwarte na ludzi,

samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w trudnych sytuacjach, ufne, wierzące w swoje

możliwości, odpowiedzialne. Relacje dyrekcji i nauczycieli z innymi pracownikami opierają się na życzliwości,

szacunku, współpracy i otwartości. W opinii rodziców ich relacje z nauczycielami są jak najbardziej pozytywne.

Każdy nauczyciel jest otwarty i gotowy codziennie do podjęcia rozmów o każdym dziecku. W miarę potrzeb

rodzica podejmuje rozmowy indywidualne. Informuje i kieruje rodziców do kącika dla rodzica, w którym

umieszczane są najważniejsze informacje z życia przedszkola. Nauczyciel przekazuje w miarę potrzeb również

ważne informacje kontaktując się telefonicznie. Podczas zebrań grupowych zapoznaje nas z najważniejszymi

dokumentami dotyczącymi naszych dzieci oraz przedszkola. Wspólnie dbamy o realizację zaplanowanych

działań, uroczystości w przedszkolu tj. Pasowanie na przedszkolaka, zajęcia otwarte z udziałem rodziców, Dzień
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Babci, Dzień Dziadka, choinka noworoczna, wycieczka. Nauczyciel dba o prawidłowy, delikatny i dyplomatyczny

przekaz informacji na temat zachowań dzieci w przedszkolu. Nauczyciele angażują rodziców w życie codzienne

przedszkola, liczą się z naszą opinią na temat organizacji uroczystości, zadań przedszkola, wycieczek i innych

spraw codziennych. Rodzice stwierdzili, że zarówno oni jak i ich dzieci mają wsparcie od pracowników

przedszkola, którzy dbają abyśmy się dobrze czuli w placówce podczas codziennych spotkań oraz zebrań i w

czasie uroczystości przedszkolnych. Relacje miedzy nami przebiegają właściwe, chętnie jesteśmy zawsze

wysłuchani oraz nasze prośby zawsze są spełniane. Atmosfera panująca w przedszkolu jest przyjazna i sprawia,

że zarówno my jak i nasze dzieci czujemy się w placówce swobodnie i bezpiecznie. Każda pani zna dziecko

z imienia, dziecko nie jest anonimowe. Relacje z innymi rodzicami w przedszkolu przebiegają właściwie. Rodzice

współpracują ze sobą, podejmują działania mające na celu: pomoc w zorganizowaniu uroczystości

przedszkolnych, przygotowywania poczęstunków. Rodzice są życzliwi dla siebie, zaangażowani w działania

przedszkola, wzajemnie się akceptują i szanują. Rodzice stwierdzili, że dzieci są zawsze do siebie przyjaźnie

nastawione. Odnoszą się do siebie z szacunkiem, życzliwością. Potrafią i wiedzą, kiedy użyć właściwych słów

proszę, dziękuję, przepraszam. W przedszkolu dzieci zawierają przyjaźnie, które często przenoszą na grunt

rodzinny (zaproszenia na urodziny, odwiedzanie się w domach, wspólne zabawy poza przedszkolem). Poprzez

wspólną zabawę chętnie dzielą się zabawkami. Dzieci są opiekuńcze wobec siebie i współodpowiedzialne za

kolegę lub koleżankę. Respektują normy i zasady przedszkolne zawarte w kontrakcie grupy takie, jak:

akceptacja, zaufanie, szacunek, bezpieczeństwo (fizyczne i emocjonalne), otwartość, odpowiedzialność za siebie

i innych. Wszyscy ankietowani rodzice uznali, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu (Wykres 1j).

Pracownicy niepedagogiczni poinformowali, że relacje nauczycieli  z rodzicami oparte są na partnerstwie.

Nauczyciele wspierają rodziców nawet materialnie - szykują paczki, przekazują ubrania, rozmawiają

z rodzicami, pomagają im w problemach, wysłuchują. Zdaniem pracowników dzieci w przedszkolu są bezpieczne

- chętnie zostają z innymi paniami, proszą, np o herbatkę, zwracają się do pracowników, plac przedszkolny

mają ogrodzony, jest kontrolowany przed wyjściem dzieci na plac do zabawy (porządkowany, koszony,

remontowane i naprawiane są urządzenia, na spacery wychodzą Panie z dodatkowymi opiekunkami (niosą

węża). Przedstawiciel organu prowadzącego otrzymuje informacje na temat bezpieczeństwa dzieci

w przedszkolu, są to informacje wynikające z przepisów prawa: przeglądy, stan BHP, higiena pracy, protokoły

i sprawozdania z przeglądów stanu technicznego budynku, rozmowy z dyrektorem na temat potrzeb. W trakcie

obserwowanych zajęć nauczyciele dbali o fizyczne bezpieczeństwo dzieci, tworzyli atmosferę emocjonalnego

wsparcia, nie wystąpiły zachowania niebezpieczne. Obserwacja placówki wykazała, że sale, korytarz i łazienki są

urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci. Meble i zabawki są z atestem, wiele pomocy jest umocowanych

na ścianach. Stopnie schodów oznakowane taśmą odblaskową, łazienki dostosowane do potrzeb dzieci (wzrost,

nakładki). Plac zabaw ogrodzony, estetycznie urządzony w różnorodne urządzenia, bezpieczny i na bieżąco

kontrolowany. 
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Wykres 1j

Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Działania wychowawcze prowadzone w przedszkolu są skuteczne.  Wszyscy ankietowani rodzice

twierdzą, że ich dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje (Wykres 1j). Dzieci w swobodnej rozmowie

stwierdziły, że w przedszkolu "trzeba być grzecznym, nie wolno używać brzydkich słów, nie wolno się bić".

Pracownicy niepedagogiczni poinformowali, że dzieci na początku roku szkolnego razem z nauczycielkami

ustalają Kontrakt grupowy, który mówi, jak należy zachowywać się w przedszkolu. Przez cały rok wszyscy

odwołują się do tego Kontraktu. Dzieci znają wszystkie obowiązujące zasady i potrafią się zgodnie z nimi

zachowywać, np. zachowanie w łazience, na spacerach, w czasie śniadania, sprzątanie po skończonej zabawie,

potrafią same dyscyplinować swoich kolegów. W trakcie obserwowanych zajęć dzieci bawiły się wspólnie,

pomagały sobie nawzajem, potrafiły się wyciszyć i słuchać instrukcji do zadania lub zabawy. Nie wystąpiły

zachowania niezgodne z ogólnymi normami społecznymi. 



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KOŃSKICH 37/86

      

Wykres 1j

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń

oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Nauczyciele prowadzą działania wychowawcze eliminujące niewłaściwe zachowania i wzmacniają

właściwe postawy dzieci.  Nauczyciele w wywiadzie podali, że reagują na zachowania niepożądane

poprzez rozmowę z dzieckiem na temat jego zachowania, rozmowę z rodzicami, poddanie pod ocenę kolegów

danego zachowania, upomnienie słowne, w trudnych sytuacjach wspieranie się pomocą specjalistów, wręczanie

motywujących naklejek i wyrażenie smutku przez nauczyciela, przypominanie zasad „kontraktu grupowego”.

Wzmacniają też właściwe zachowania poprzez pochwały słowne, indywidualne na forum grupy, pochwały dzieci

w obecności rodziców, drobne nagrody, wyróżnienia, pełnienie roli wiodącej w zabawie, przyznanie przywilejów

noszenia, np. korony na głowie, pełnienie dyżuru. Korzystają także z metody indukcji (Czy widzisz jaką radość

sprawiłeś Adasiowi odstępując mu samochód do zabawy?). Pracownicy niepedagogiczni podali, że są także

włączani w działania wzmacniające zachowania właściwe i eliminujące niewłaściwe (Tab. 1). W trakcie

obserwowanych zajęć nauczyciele wzmacniali pożądane zachowania dzieci i odpowiednio reagowali

na zachowania niepożądane.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co robi się w przedszkolu, aby eliminować niewłaściwe zachowania dzieci? W jaki sposób

wzmacnia się właściwe? Czy Państwo jesteście włączani w te działania? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WPN]

(2869)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Niewłaściwe zachowania eliminuje się poprzez: rozmowa

z dzieckiem na temat jego zachowania, rozmowa z

rodzicami, poddanie pod ocenę kolegów danego

zachowania, upomnienie słowne, w trudnych sytuacjach

wspieranie się pomocą specjalistów, wręczanie

motywujących naklejek i wyrażenie smutku przez

nauczyciela, przypominanie zasad "kontraktu

grupowego”.

Jeśli chodzi o "złe" zachowanie dzieci to rozmawiamy

zawsze z nauczycielką, wymieniamy poglądy i nasze

obserwacje. Staramy się wspierać nauczycielkę w jej

działaniach, aby dzieci dostawały taką samą informację

na temat swojego zachowania od nas i nauczycielki.

2 Właściwe zachowania wzmacniamy poprzez: pochwały

słowne , indywidualne na forum grupy, pochwały dzieci

w obecności rodziców, drobne nagrody, wyróżnienia,

pełnienie roli wiodącej w zabawie , przyznanie

przywilejów noszenia np. korony na głowie, pełnienie

dyżuru.

Razem z nauczycielami zwracamy uwagę na zachowania

i postawy dzieci, znamy wszystkie dzieci z grup. Jeśli

chodzi o chwalenie zachowania dzieci to robimy to za

każdym razem gdy tylko jest do tego okazja

Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Wszyscy nauczyciele zachęcają dzieci do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Nauczyciele kształtują u dzieci odpowiedzialność za własne działania poprzez zachęcanie do podejmowania

decyzji i branie za nie odpowiedzialności, naukę zasad postępowania zgodnie z przyjętym "Kodeksem

Przedszkolaka”, stwarzanie możliwości dokonywania wyboru rodzaju zabawy i sposobu pracy, poprzez pełnienie

dyżurów, uczenie pracy w zespole, opiekę nad młodszymi kolegami, wykonywanie prac w małych grupach (np.

plastyczne), wspólne przygotowywanie występów, opiekowanie się kącikami przyrody, pielęgnację roślin,

uczenie dzieci dbałości o porządek, m.in. o przykłady z literatury, udział w akcjach charytatywnych "Góra

grosza’’, realizację Programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury", wdrażanie programu "Dzieciństwo bez próchnicy”

(który uczy sposobów dbania o higienę jamy ustnej), realizację programu antytytoniowego "Czyste powietrze

wokół nas’’. Dzieci mają możliwość dokonywania wyboru podczas zabaw swobodnych, tematycznych, wybierają

kolegę do zabawy, dokonują wyboru roli w przedstawieniu, formy wypoczynku (chce być sam, wyciszenia),

podkładu muzycznego do zabaw i zajęć rytmicznych, zabawek, gier edukacyjnych, zabaw badawczych

i doświadczeń. Same dzieci w trakcie swobodnej rozmowy stwierdziły, że mogą wybierać zabawy, w które chcą

się bawić. W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali dzieciom  możliwość dokonywania wyboru

i podejmowania decyzji. 
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Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Działania wychowawcze w przedszkolu są monitorowane i modyfikowane w sposób systemowy. 

Pani dyrektor podała, że w przedszkolu prowadzony jest monitoring działań wychowawczych poprzez

obserwację zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych, obserwację dzieci w różnych sytuacjach edukacyjnych

i wychowawczych np.: wyjść, wycieczek, spacerów, spotkań w przedszkolu, analizę zapisów w dzienniku,

poprzez monitorowanie realizacji podstawy programowej, analizę zachowań dzieci podczas uroczystości, imprez,

analizę prac plastycznych, analizę diagnozy przedszkolnej, analizę kart obserwacji dzieci - wywiązywanie się

dzieci z przydzielonych obowiązków (np. pełnienie dyżurów), śledzenie losów absolwentów, analizę

przekazywanej informacji między nauczycielami i specjalistami, wywiady i rozmowy z rodzicami (indywidualne,

zebrania grupowe), ewaluację programów dodatkowych. W wyniku monitorowania określono potrzeby dzieci:

potrzebę akceptacji wśród rówieśników, podwyższenie samooceny dziecka przez stosowanie sytemu pochwał

i nagród, potrzebę indywidualizacji oddziaływań wychowawczych. Opracowano wewnętrzne regulaminy, min.

zachowania się w sali, korzystania z szatni, łazienki (służących bezpieczeństwu ), założenie zeszytu wyjść

na spacery i wycieczki, opracowano także procedury wyjść na spacery i wycieczki, ujednolicono oddziaływania

wychowawcze domu i przedszkolu. Wszyscy nauczyciele wskazali, że monitorują podejmowane przez siebie

działania wychowawcze (Wykres 1j). Zdaniem nauczycieli oraz dyrektora przedszkola w wyniku modyfikacji

działań wychowawczych zrezygnowano ze stosowania wszelkiego rodzaju kar – wprowadzono systemu nagród,

zwiększono zajęcia uspołeczniające. Dzieci nadruchliwe są motywowane do poprawnych zachowań poprzez:

pochwałę, nagrodę, pozytywną ocenę rówieśników. Działania wychowawcze są czasami modyfikowane

w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Niektóre dzieci miały problemy w zaakceptowaniu

i dostosowaniu się do kodeksów grupowych, dlatego zastosowano w tych przypadkach indywidualne umowy

z nauczycielem - karty indywidualnych zachowań. 

Wykres 1j
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Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola. 

Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne adekwatne do specyfiki placówki i potrzeb

dzieci. Dyrektor i nauczyciele prowadzą powszechnie działania profilaktyczne w ramach programu

wychowawczego takie jak: zabawy integracyjne, pogadanki n/t tolerancji wobec osób różniących się, np.:

niepełnosprawnych, oparte na historyjkach obrazkowych i wzorcach z literatury dziecięcej („Brzydkie kaczątko”)

oraz przykładach z życia codziennego. Wszyscy nauczyciele kształtują u wychowanków postawy tolerancji

i akceptacji, np. wobec dzieci nie biorących udziału w zajęciach religii i uroczystościach przedszkolnych. Uczą też

dostrzegania potrzeb drugiego człowieka, angażując dzieci w akcje charytatywne (zbiór nakrętek, baterii, „Góra

grosza”, paczki z okazji świąt). Nauczyciele stwierdzili, że w tym i poprzednim roku szkolnym podejmowali

działania antydyskryminacyjne, np. zabawy integracyjne, przygotowanie grupy do przyjęcia 2 dzieci

niepełnosprawnych do społeczności przedszkolnej, np. bajki terapeutyczne, opowiastki familijne, powierzanie ról

w przedstawieniach przedszkolnych, udział w uroczystościach, wprowadzenie "Kodeksu Równego Traktowania".

W opinii rodziców pomimo, że w przedszkolu nie dostrzeżono żadnych przypadków dyskryminacji wśród dzieci,

systematycznie prowadzona jest praca wychowawcza mająca na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest

równe traktowanie wszystkich ludzi. W celu zapobiegania dyskryminacji nauczyciele podejmują szereg działań

edukacyjno-profilaktycznych (opracowują kodeksy grupowe, które są umieszczone w każdej sali, uwzględnią

w swoich planach miesięcznych tematykę praw dziecka, kształtują postawy tolerancji (bez względu na np. wadę

wymowy), szacunku, opiekuńczości wobec młodszych kolegów, przeciwdziałają negatywnym emocjom).

Nauczyciele prowadzą z dziećmi na bieżąco rozmowy i zwracają uwagę na zasady zachowania oraz uczą

tolerancji i szacunku do drugiej osoby. Prowadzone są zabawy integracyjne, w których biorą udział dzieci

zarówno z miasta, jak i pobliskich wsi. Organizowane są pogadanki na temat tolerancji wobec osób różniących

się, niepełnosprawnych w oddziale, oparte na historyjkach obrazkowych, opowiadaniach, przykładach w życia

codziennego. Nauczyciele angażują przedszkolaki w akcje charytatywne, np. zbieranie nakrętek, "Szlachetna

Paczka”, "Góra Grosza”. Nauczyciele przeciwdziałają wszelkiej dyskryminacji także poprzez odwoływanie się

do Kodeksu dobrych zachowań oraz działania w ramach bajkoterapii, bajka "O brzydkim kaczątku”, "O dwóch

Dorotkach” i różnych programów, w tym, np. bardzo znanego dzieciom popularnego programu „Przyjaciele

Zippiego". Wszyscy nauczyciele podejmują działania antydyskryminujące, które są adekwatne do specyfiki

przedszkola.

W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: 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 modyfikuje w razie potrzeb.

Rodzice partycypują w ocenie skuteczności i modyfikacji działań wychowawczych.  Rodzice zgodnie

stwierdzili, że rozmawiają z nauczycielami na temat skuteczności działań wychowawczych prowadzonych

w przedszkolu. Dzieje się to na zebraniach ogólnych, w grupach, w rozmowach indywidualnych i spontanicznych

spotkaniach, są to systematyczne spotkania. W razie potrzeby rozmowy te są przeprowadzane częściej

przy rozwiązywaniu bieżących spraw wychowawczych. Problemy wychowawcze najczęściej rozwiązywane są

na bieżąco przez nauczycieli, a niektóre z nich na szczeblu rady pedagogicznej. Do tego celu służą również

indywidualne konsultacje z nauczycielkami i pedagogiem, na których rodzic może omawiać różne sprawy

związane z dzieckiem. jako zmianę tych działań rodzice wskazali, że zrezygnowano ze stosowania wszelkiego

rodzaju kar – wprowadzono system nagród, zwiększono zajęcia uspołeczniające, dzieci nadruchliwe są

motywowane do poprawnych zachowań poprzez: pochwałę, nagrodę, pozytywną ocenę rówieśników. Zapytano

o wpływ na tę zmianę, rodzice stwierdzili: "Nasz wpływ jest bardzo duży. Wszystko jest z nami konsultowane,

np. wyjazd do Nadleśnictwa Barycz, organizacja uroczystości, wycieczka na Dzień Dziecka, ognisko integracyjne

-uwzględnianie propozycji rodziców - panie wychodzą naprzeciw problemom, reagują na sugestie rodziców".

Nauczyciele przytoczyli przykłady działań podejmowanych w celu włączenia rodziców do analizy działań

wychowawczych (Tab. 1), a Pani dyrektor wskazała przykłady wspólnej pracy z rodzicami nad analizą działań

wychowawczych (Tab. 2).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania podejmuje się w przedszkolu, aby włączyć rodziców do analizy, oceny i

modyfikacji działań wychowawczych? [WN] (9918)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 rozmowy indywidualne, spotkania ogólne, rad rodziców,

skrzynka pocztowa, ankiety, podanie adresu mailowego i

telefonu rodzicom, wizualizacja działań, zachęcanie do

udziału w zajęciach otwartych, pozyskiwanie informacji

zwrotnej, wspólnie tworzenie Kontraktu, modyfikowanie

koncepcji pracy przedszkola, pedagogizacja rodziców,

informacje o gotowości szkolnej dzieci, uroczystości i

imprezy przedszkolne
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać przykłady wspólnej pracy z rodzicami nad analizą działań wychowawczych. [AD]

(8415)

Tab.2

Numer Analiza

1 analiza wyników obserwacji i diagnozy - zebrania ogólne,

analiza działań po zajęciach otwartych - bieżąca

komunikacja z nauczycielem - indywidualizacja

oddziaływań – każde dziecko jest traktowane

podmiotowo, ustalanie z rodzicami wspólnego frontu

działań wychowawczych wykorzystując ich dogłębną

wiedzę na temat własnego dziecka

Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Przedszkole buduje w dzieciach postawy samodzielności w działaniu i relacjach społecznych. 

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele odwoływali się do ustalonych norm i zasad zachowania. Dzieci

swobodnie wybierały sposoby odpoczynku oraz sposoby pracy. Były samodzielne w zabawie, miały

pozostawiona przestrzeń do samodzielności. W swobodnej rozmowie dzieci powiedziały, że w przedszkolu mają

ogródek, podlewają roślinki, opiekują się kwiatami, pomagają także dzieciom w grupy maluchów oraz swojej

pani. 
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci, wspiera rodziców w wychowaniu, a jego oferta

jest dostosowania do oczekiwań i potrzeb. 

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

Przedszkole w sposób systemowy rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci.  Pani dyrektor wskazała

dzieci rozpoznane jako wymagające wsparcia: 

● zajęcia logopedyczne mające na celu usprawnienie narządu mowy oraz eliminowanie wad wymowy,

zapobieganie powstawaniu ewentualnych zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju mowy - dotyczą

30 dzieci, 

● zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci, 

● wczesnego wspomagania rozwoju dla 1 dziecka, 

● nauczanie indywidualne dla 2 dzieci (orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej), 

● zajęcia z terapii pedagogicznej, do której zakwalifikowane zostały dzieci odroczone od obowiązku

podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej - 15 (orzeczenia Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej).

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców twierdzi, że nauczyciele rozmawiają z nimi o potrzebach

i możliwościach ich dzieci (Wykres 1j). Nauczyciele wskazali, że rozpoznają potrzeby i możliwości

dzieci. Odbywa się to poprzez codzienną obserwację dzieci podczas każdego rodzaju ich aktywności (zabaw,

zajęć, czynności samoobsługowych), diagnozę, rozmowy z rodzicami, nauczycielami, dziećmi, analizowanie ich

prac manualnych, wyników konkursów, ankietowanie rodziców, pozyskiwanie informacji o wynikach badań przez

logopedę. Wśród najważniejszych potrzeb są: właściwy kontakt z rodzicami, akceptacja, bezpieczeństwo,

uznanie, szacunek, tolerancja, aktywność ruchowa, przebywanie na świeżym powietrzu, poznawanie

rzeczywistości, zabawa, odpoczynek, relaksacja, ciekawość, poznawanie zawodów, kontakt i przyjaźń

z rówieśnikami. 
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Wykres 1j

Obszar badania: 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.

Oferta przedszkola jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka. Pani dyrektor przytoczyła działania

prowadzone w oparciu o wnioski z rozpoznania potrzeb dzieci: dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci,

stosowanie metod nowatorskich, bajkoterapia, muzykoterapia, pomoc PPP, kontakt z rodzicami, zabawy

zręcznościowe, zajęcia rytmiczne, zajęcia językowe, zajęcia twórcze, terapia pedagogiczna, zajęcia

logopedyczne, udział w programach, projektach i konkursach. Nauczyciele wskazali działania prowadzone

na zajęciach, które wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci (Tab. 1). Rodzice

stwierdzili, że w przedszkolu traktuje się ich dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i możliwości.

Nauczyciele prowadzą zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne oraz dają rodzicom wskazówki do pracy

z dzieckiem. Indywidualizują pracę z dzieckiem o problemach neurologicznych (np. nauczenie dziecka chodzenia

po schodach). Przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Organizują zajęcia adaptacyjne w szkole

podstawowej.  Indywidualnie podchodzą do dziecka, uwzględniają potrzeby dotyczące skupienia uwagi przez

dziecko. Dostosowują czas wykonania zadania przez dziecko do jego możliwości. Wśród tylu kół zainteresowań

nauczycielki potrafią wskazać dziecku kierunek rozwoju i rozwijania jego talentu. Dzieci rozwijają się.

Uczestniczą w tych zajęciach, w których czują się dobrze. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z prowadzonych przez Pana/ią działań na zajęciach wynikają z wcześniejszego

rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci? Proszę podać przykłady. [WNPO] (8210)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 potrzeba współdziałania w zabawach i sytuacjach

zadaniowych, potrzeba zabawy i ruchu w zabawach

ruchowo-muzycznych oraz naśladowczych – metoda M.

Bogdanowicz, potrzeba usprawnienia motoryki małej (

chwytu pensetowego)i palców, potrzeba ćwiczeń

logopedycznych usprawniających mięśnie aparatu mowy

2 potrzeba współdziałania z rówieśnikami oraz starszymi

kolegami i koleżankami w zabawach i sytuacjach

zadaniowych( zabawa integracyjna, słowna, zabawa

plastyczna), potrzeba zabawy i ruchu w zabawach

ruchowo-muzycznych oraz naśladowczych – metoda M.

Bogdanowicz, potrzeba utrwalenia wiadomości dzieci o

ich narodowości oraz symbolach narodowych

3 zaspokojenie potrzeby ruchu – zabawy ruchowo –

rytmiczne np.: kinezjologia edukacyjna Dennisona,

metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, zaspokojenie

potrzeby poczucia pewności i bezpieczeństwa – liczne

pochwały słowne, czynne zaangażowanie dziecka w

zajęcia oraz pomoc nauczycielowi, stwarzanie możliwości

bycia samodzielnym – możliwość wyboru zabawy w

danej chwili oraz partnera – kolegi do niej, zaspokojenie

potrzeby akceptacji i przynależności do grupy

–stwarzanie sytuacji współdziałania w grupie -

kształtowanie pożądanych postaw społecznych, np.

poprzez włączanie dziecka w porządki w sali
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Numer Treść odpowiedzi

4 zaspokojenie potrzeby poczucia pewności i

bezpieczeństwa np. poprzez pochwałę słowną,

docenienie zaangażowania dziecka, stworzenie na

zajęciach klimatu, w którym dziecko czuje się potrzebne

i chciane, kreowanie klimatu sprzyjającego

pozytywnemu nastawienia dziecka do zajęć, przyjazny,

łagodny sposób traktowania, zaspokojenie potrzeby

ruchu poprzez organizowanie zabaw

ruchowo-rytmicznych np. z użyciem przyborów

odpowiadających potrzebie aktywności i ekspresji

ruchowej, zabawy muzycznej z ekspresją ruchową dr

Labana i Carla Orffa ,,Rozrywka’’, zabawa powitalna

,,Wszyscy są…’’ Klanza, zabawy muzyczno – ruchowe

wg.Batti Strauss ,,Epoi ,taj ,taj ‘ ,’,,La Basgue’’ ,,Taniec z

woreczkami (grzechotkami), zaspokojenie potrzeby

nabywania nowych umiejętności i wiadomości oraz

doskonalenia umiejętności posiadanych, poznawania

świata np. słuchania ze zrozumieniem,

spostrzegawczości, kreatywności, podejmowania decyzji,

zgodnej zabawy w grupie poprzez stosowanie

atrakcyjnych dla dzieci form aktywności, np.:

rozwiązywanie zagadek, umożliwianie rozwijania

umiejętności poznawczych (poczucie świadomości

własnego ciała, -stwarzanie możliwości bycia

samodzielnym np. wybieranie partnera do zabaw i

tańców ,rodzaju grzechotki, miejsca do pracy

plastycznej, rodzaju pracy i materiału, z którego ma być

wykonana, wybór sposobu powitania, zaspokojenie

potrzeby wyrażania siebie poprzez organizowanie zajęć i

zabaw umożliwiających ekspresję ruchowo -muzyczną,

plastyczną, wybór materiałów plastycznych,
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W wymaganiu "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej

sytuacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom rodziców i dzieci.  Zdaniem rodziców

dzieci mogą liczyć w przedszkolu na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (Wykres 1j) oraz

pokonywaniu trudności (Wykres 2j). Rodzice twierdzą, że nauczyciele dają do zrozumienia ich dzieciom,

że wierzą w ich możliwości (Wykres 3j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele współpracują przy planowaniu i analizowaniu procesów edukacyjnych, współdziałają

w rozwiązywaniu problemów, okazują sobie wzajemną pomoc w prowadzeniu ewaluacji własnej

pracy. 

Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.

Nauczyciele współpracują systemowo przy planowaniu i analizowaniu procesów edukacyjnych. 

Pani dyrektor i nauczyciele podali, że pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych,

współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy. Działania nauczycieli w przedszkolu

zorganizowane są w sposób systemowy. Współpraca nauczycieli odbywa się na poziomie: rady pedagogicznej,

zespołów zadaniowych stałych (np. zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zespół

do opracowywania i modyfikowania zadań wynikających z Koncepcji Pracy Przedszkola, zespół do ewaluacji

,zespół do WDN ) i doraźnych. Nauczyciele wybierają spośród siebie lidera grupy, który koordynuje i monitoruje

pracę zespołu, a następnie zadaniem całego zespołu jest opracowanie harmonogramu prac na dany rok szkolny

i jego systematyczne realizowanie. Nauczyciele planują sposób realizacji przydzielonych im dodatkowych zadań,

wynikających z ich predyspozycji i umiejętności np.: dekorowanie korytarzy, szatni, przebieg uroczystości

przedszkolnych. Wszystkie nauczycielki uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej (powołane zespoły co rok z innych

nauczycieli). Przeprowadzają badania wśród respondentów, opracowują wyniki, wyciągają wnioski i wdrażają je

do realizacji. Najściślej współpracują ze sobą wychowawczynie grup na poszczególnych zmianach: współdziałają

przy organizowaniu wycieczek, uroczystości przedszkolnych, zajęć koleżeńskich i wykonaniu dekoracji, wspólnie

organizują wyjścia do Biblioteki, Straży, Policji, zapraszają rodziców do uczestniczenia w zajęciach otwartych,

razem też przygotowują dzieci do konkursów, np. plastycznych i muzycznych. Nauczyciele wspólnie wybierają

program wychowania, pomagają sobie wzajemnie, wymieniają się doświadczeniami, pomocami i materiałami.

Wspierają się w działaniu, a po realizacji zadań dyskutują nad elementami doskonałymi i wymagającymi zmian

czy modyfikacji. Dokonują interpretacji i analizy wyników badań dotyczących "Losów absolwentów", co ma

wpływ na rodzaj podejmowanych działań dydaktyczno - wychowawczych w placówce. Współpraca nauczycieli

odbywa się na trzech poziomach: podczas planowania, realizowania i analizowania procesów edukacyjnych

w przedszkolu. Wspólnie wybierają program wychowania, ustalają działania w planach pracy oraz harmonogram

wycieczek, uroczystości przedszkolnych. Na etapie planowania prowadzą rozmowy, konsultują planowane

wycieczki i wyjazdy, spotkania, uroczystości. Ustalają podział zadań i opracowują harmonogram działań oraz

terminy realizacji. Pomagają sobie w działaniach, wymieniają się doświadczeniem, pomocami, materiałami,

prowadzą zajęcia koleżeńskie. Wspierają się w działaniu, a po realizacji zadań dyskutują, wskazują elementy

doskonałe i momenty wymagające zmiany czy modyfikacji. Na podstawie obserwacji dokonują zmian, np.

w scenariuszu programu artystycznego. Przekazują sobie informacje na temat dzieci, prowadzą rozmowy.
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Analizy dokonują po działaniu, na bieżąco i w wyniku zaistniałej sytuacji. 

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Nauczyciele współdziałają w rozwiązywaniu problemów. Nauczyciele korzystają z pomocy innych

nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo (np. jak zmotywować uparte dziecko, jak postępować

z nadpobudliwym), w sytuacjach problemów rozwojowych (np. logopedycznych), przy pracy z dzieckiem

uzdolnionym (np. plastycznie), w sytuacji niezadowolenia z efektów własnej pracy dydaktycznej, w sytuacji

pozyskania informacji na temat zachowania dziecka, na temat potrzeb i możliwości dzieci, w czasie

organizowania uroczystości i wyjazdów, w czasie diagnozy i ćwiczeń korygujących wady wymowy dzieci,

w czasie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego. Jako przykłady zastosowania pomocy

podali: motywowanie upartego dziecka - wspólna zabawa z nim, doradzona przez koleżankę, zaowocowała

zaangażowaniem się dziecka w zajęcia, dziecku nadpobudliwemu przydzielano ważne zdania, role, np. pomoc

nauczycielowi - "wówczas czuło się odpowiedzialne, a przez to spokojniejsze". Z pomocy innych nauczycieli

korzysta się także w trakcie przygotowywania wspólnych uroczystości w przedszkolu – opracowanie

scenariusza, dekoracji, pomocy, w pracy zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej- wspólne

opracowanie IPET-u oraz w kwestii pozyskiwania informacji o dziecku (jeśli chodziło do grupy innej nauczycielki

w poprzednim roku). Pomoc innych jest ważna w sytuacji wykorzystywania nowatorskich metod pracy po

szkoleniach WDN oraz w trakcie planowania pracy własnej i przedszkola. 

W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy.

Wszyscy nauczyciele okazują wzajemną pomoc w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy. 

Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy (Wykres 1j). Wskazali elementy poddawane tej

ewaluacji (Tab. 1). Wszyscy nauczyciele, prowadząc ewaluację własnej pracy współpracują z innymi

nauczycielami (Wykres 2j). Podali zakres tej współpracy (Wykres 1o). Wszyscy nauczyciele uznali,

że prowadzona współpraca jest przydatna (Wykres 3j). Pani dyrektor stwierdziła, że wszyscy nauczyciele

przeprowadzają ewaluację własnej pracy i współpracują przy tym z innymi nauczycielami. W ramach WDN

odbywają się zajęcia koleżeńskie, które stanowią cenne i bogate źródło informacji. Panie porównują stosowane

przez siebie metody i formy pracy oraz ich skuteczność, pytają np. o przydatność zaaranżowanych przez siebie

kącików tematycznych w salach czy skuteczność stosowanych metod wychowawczych (np. z dzieckiem

nadpobudliwym). Osoba odbywająca staż na kolejny stopień awansu zawodowego uczestniczy w obserwacji

zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a ten w zajęciach swojej stażystki. Zajęcia te poprzedzone są

konsultacjami co do ich przebiegu, aby były efektywne i doprowadziły do realizacji założonych celów. Kończą się

one rozmową poobserwacyjną, która jest konstruktywną oceną przeprowadzonych działań. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Jakie elementy własnej pracy poddawał/a Pan/i ewaluacji w ciągu ostatniego roku?

[AN] (10047)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 realizacja programu wychowawczego

2 realizacja treści zawartych w podstawie programowej

3 projekt ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury"

4 skuteczność metod i form nauczania i wychowania

5 przydatność i atrakcyjność zorganizowanych dla dzieci

kącików- czy dzieci są twórcze, czy rozwijają swoje

zainteresowania, pasję i zdolności

6 ewaluacja po skończonych zajęciach n/t tego, co im się

podobało i co chciałyby powtórzyć

7 efekt pracy dydaktycznej: osiągnięcia dzieci, wyniki

konkursów, zawodów sportowych

8 analiza skuteczności ujednolicania działań

wychowawczych w przedszkolu i w domu

9 zaangażowanie w pracę zespołów

10 analiza przydatności wiedzy zdobytej na szkoleniach,

doskonalenie zawodowe, czy moja praca przynosi

korzyści dla mnie, moich wychowanków i placówki
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Wymaganie:

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole upowszechnia informacje dotyczące realizowanej koncepcji pracy oraz celowości

i skuteczności podejmowanych działań. Informuje środowisko o wartości edukacji przedszkolnej.

W placówce prowadzone są działania pokazujące społeczności korzyści wynikające z uczęszczania

dzieci do tego przedszkola i działalność ta jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Obszar badania:  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 upowszechnia informacje o ofercie zajęć i informuje środowisko o wartości edukacji

przedszkolnej. Działania przedszkola realizujace koncepcje pracy, programy edukacyjne stwarzają możliwości

zdobywania różnorodnych doświadczeń, uczestniczenia w zróżnicowanych i ciekawych zajęciach. Rozwijają:

także sprawność, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, poznawanie otoczenia, rozwijanie

odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w grupie, szybsza

i skuteczniejsza jest edukacja społeczna. Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji,

partnerstwa i współżycia w środowisku rówieśników. Poprzez spotkania i rozmowy z rodzicami, informacje

na stronie internetowej przedszkola oraz organizowane "dni otwarte" i "zajęcia otwarte",  rodzic jest świadomy

tego, że warto zapisać dziecko do przedszkola, spokojnie przetrwać okres adaptacji, nawiązać życzliwy,

bezpośredni kontakt z nauczycielami i obserwować postępy rozwoju swojego dziecka. 

W wymaganiu "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania

przedszkolnego.

Przedszkole prowadzi działania upowszechniające wychowanie przedszkolne.  Zdaniem respondentów

przedszkole prowadzi działania pokazujace lokalnemu środowisku korzyści wynikajace z uczęszczania dzieci

do przedszkola. Są to: organizowane spotkania, występy dzieci oraz uczestnictwo w uroczystościach lokalnych

(patriotycznych i kultywujacych tradycję i obrzędowość), programy i akcje (ekologiczne, prozdrowotne,

charytatywne) promowanie osiągnięć w lokalnych mediach i stronie internetowej (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy przedszkole prowadzi działania, pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające z

uczęszczania dzieci do przedszkola? Jeśli tak, to proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego

roku szkolnego? [WP] (8171)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Edukacja przedszkolana jest dostrzegana podczas

wystepów dzieci, ich zachowań i postaw, efektów w

rozwoju dzieci ich kreatywności i chęci do działania.

Funkcjonowanie w grupach rówieśniczych, sposób

komunikacji wśród dzieci, znajomość zawodów,

zdobywanie wiedzy, rozbudzanie ciekawości świata,

otaczajacego środowiska, kształtowane postawy i

zachowania bezpieczne, troska i opiekuńczość oraz

reagowanie w sytuacjach zagrożenia (znajomość

numerów alarmowych)sa dowodem potwierdzającym

wartość edukacji przedszkolnej. Przdszkole jest 5-cio

godzinne, dla rodziców to też komfortowe rowiązanie.

Bardzo dobrze prowadzona strona internetowa, którą

można śledzić i uzyskać informacje na temat korzyści

wynikajacych z uczestnictwa dziecka w zajeciach

przedszkolnych.

Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Rodzice i partnerzy pozytywnie postrzegaja działania przedszkola w środowisku. W opinii

przedstawicieli środowiska lokalnego przedszkole zasługuje na uznanie za podejmowane i realizowane działania

(Tab. 1, Wykres 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaka jest Państwa opinia o pracy przedszkola? [WP] (10234)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Personel miły, zaangazowany w pracę i opieke nad

dziećmi, kadra pedagogiczna profesjonalnie

przygotowana, odnosząca sukcesy w wychowaniu i

edukacji dzieci. Radość i usmiech kazdego dziecka, chęć

przychodzenia do przedszkola, ich zaangażowanie w

róznorodne działania są dowodem wspaniałej atmosfery,

sprzyjającej edukacji najmłodszych.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole systematycznie pozyskuje informacje od rodziców na temat swojej pracy wykorzystując

do tego kontakty bezpośrednie. Zebrane opinie wykorzystywane są do modyfikacji pracy

przedszkola. Współpraca przedszkola z rodzicami jest adekwatna do potrzeb rozwojowych dzieci.

Rodzice uczestniczą w podejmowanych decyzjach dotyczących działalności przedszkola na rzecz

rozwoju dzieci oraz zgłaszają inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola i biorą udział w ich

realizacji. Przedszkole jest otwarte na różne inicjatywy zgłaszane przez rodziców, a ich realizacja

ma wpływ na rozwój każdego dziecka i rozwój przedszkola. 

Obszar badania: Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Rodzice partycypuja w działaniach przedszkola. Zdaniem respondentów przedszkole pozyskuje

i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (Wykres 1j, 1w). Dyrektor zachęca rodziców

do podejmowania inicjatyw na rzecz przedszkola poprzez rozmowy indywidualne, przy okazji uroczystości

i imprez przedszkolnych/ grupowych oraz w czasie zebrań grupowych lub informacje umieszczane na tablicach

informacyjnych. Zgłaszane przez rodziców inicjatywy dotyczyły: harmonogramu wycieczek, uroczystosci

szkolnych z aktywnym zaangażowaniem się rodziców w przedstawiany program artystyczny dla dzieci

(Kopciuszek) oraz organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci. W opinii rodziców podejmowane działania

(Tab. 1) pod czułym, bystrym, życzliwym i wyrozumiałym okiem wychowawczyń, które swoją subtelną

działalnością wspomagają rozwój dzieci są w pełni akceptowane przez rodziców (Tab.2, Wykres 1j).

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania wspierające rozwój dzieci prowadzi przedszkole wspólnie z rodzicami? [WR]

(10244)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wycieczka ogólno-przedszkolna

2 wycieczki w grupach

3 uroczystości i imprezy przedszkolne oraz uroczystości w

grupach

4 głośne czytanie dzieciom bajek i bajeczek

5 udział w zajęciach otwartych

6 spotkania na których rodzice prezentują zawody, które

wykonują (pokazy, np. fryzjerka, policjant),

7 udział w grupowych zajęciach logopedycznych z dziećmin

(otrzymujemy po ćwiczeniach materiały do pracy w

domu),
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakie działania, realizowane w przedszkolu, mieli Państwo wpływ? Proszę podać przykłady.

[WR] (10680)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 w ramach programu adaptacyjnego organizowanie "dni

otwartych" i "zajęć otwartych"

2 przebieg i organizowanie uroczystości przedszkolnych

3 realizowane w przedszkolu projekty, wycieczki

przedszkolne

4 doposażenie placówki w pomoce , książki dla dzieci

,zabawki, artykuły plastyczne

5 opieka nad dziećmi i udział w akcjach charytatywnych

(Góra grosza, paczki z okazji świąt wielkanocnych i

bożonarodzeniowych, zbieranie nakrętek i w sytuacjach

doraźnych),

6 uzgadnianie planu współpracy dla każdej grupy wiekowej

7 ustalenie godzin pracy oddziału do którego uczęszczają

dzieci dojeżdżające

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach służących rozwojowi dzieci.

Rodzice współdecydują i uczestnicza w działaniach służacych rozwojowi dzieci (Wykres 1j, 2j).

Zdaniem dyrektora rodzice partycypuja w podejmowaniu decyzji dotyczacych organizacji pracy, realizacji zadań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Z rodzicami wypracowano formy współpracy między

przedszkolem a rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, opracowano katalog wartości,

system nagród, sposoby motywowania dzieci, udział dzieci w zajęciach z religii, uzgodniono metody

postępowania w indywidualnych przypadkach, udział dzieci w wycieczkach, uroczystościach, konkursach,

działaniach realizowanych we współpracy ze środowiskiem. Ustalono procedury przyprowadzania i odbierania

dzieci, zapewnienia opieki dzieciom o specjalnych potzrebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenia

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
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Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Rodzice są partnerami przedszkola" w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

Nauczyciele i rodzice sa partnerami w działaniach wychowawczych i wspierających rozwój dzieci.  

Rodzice wychodza z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci: w ubiegłym roku zaproponowali udział

w przedstawieniu teatralnym zaprezentowanym z okazji Dnia Dziecka i podczas uroczystosci Pasowania

na przedszkolaka, zorganizowali też Walentynki dla dzieci z grupy V.

Obszar badania: Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.

Przedszkole jest otwarte na inicjatywy rodziców.  Zdecydowana większość ankietowanych rodziców

deklaruje, że przedszkole realizuje zgłaszane przez nich pomysły (Wykres 1j). Rodzice wskazali przykłady

zrealizowanych w przedszkolu inicjatyw np.: stały dostęp do wody mineralnej (dystrybutor z wodą i kubeczki

jednorazowego użytku), spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów, spośród rodziców, filmowanie

i robienie zdjęć z uroczystości przedszkolnych, włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne

i przedsięwzięcia, darowizny na rzecz grupy i przedszkola oraz drobne prace naprawcze, dostarczanie

materiałów potrzebnych do zajęć, pomoc w szykowaniu strojów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale

i inne imprezy i pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych. Zdaniem rodziców działania

przedszkola wynikające z inicjatywy rodziców mają wpływ na rozwój dzieci i przedszkola (Tab. 1). 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie korzyści na rzecz rozwoju dzieci i/lub przedszkola wynikają z działań zainicjowanych przez

rodziców? [WR] (8142)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 korzyści na rzecz rozwoju dzieci i/lub przedszkola

wynikające z działań zainicjowanych przez rodziców

zacieśnianie więzi, uczenie się współpracy, -

obserwowanie otoczenia, środowiska, zaspokajanie

ciekawości poznawczej, - zapoznanie dzieci z pięknem

literatury dla dzieci, - rozwój umiejętności językowych,

organizacyjnych, samoobsługowych, - poznawanie

zawodów, instytucji środowiskowych, - integracja z

najbliższym środowiskiem, - edukacja zdrowotna, -

rozwój zainteresowań, talentów
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Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole prowadzi rozpoznanie swoich potrzeb oraz środowiska i na tej podstawie podejmuje

adekwatne działania. Placówka w sposób celowy i systematyczny współpracuje z instytucjami

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca przedszkola ze środowiskiem

lokalnym wpływa pozytywnie na ich wzajemny rozwój i przynosi obopólne korzyści, a szczególnie

korzystnie wpływa na rozwój dzieci.

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska

lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Przedszkole podejmuje działania adekwatne do potrzeb lokalnego środowiska. Z informacji udzielonej

przez przedstawicieli instytucji i organizacji środowiskowych współpracujących z przedszkolem wynika,

że przedszkole podejmuje działania i inicjatywy w celu zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska np:

zapewnienie bezpiecznej opieki nad dziecmi, promowanie wartości edukacji przedszkolnej, włąsciwych

bezpiecznych zachowań, postaw i nawyków, przygotowanie dzieci do szkoły, prowadzoną diagnozę

pedagogiczną dzieci w celu wyrównania szans edukacyjnych każdego dziecka, wspieranie rodzica w procesie

wychowawczym oraz dzieci w rozwoju. Przedszkole jest miejscem kultury - organizuje spotkania z ciekawymi

ludźmi, przedstawienia, uroczystości, aktywnie uczestniczy w uroczystościach lokalnych, patriotycznych,

przedszkole pełni rolę w integracji z lokalnym środowiskiem organizując spotkania (rodziców, dziadków,

przedstawicieli różnych instytucji i organizacji). 

Obszar badania: Przedszkole w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i

organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Przedszkole systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym (Tab. 1).  W opinii dyrektora

i partnerów, przedszkole wspólnie z instytucjami podejmuje działania na rzecz dzieci, integruje środowiska

rodzinne, promuje edukację przedszkolną, rozbudza zainteresowania rozwija zdolności, wzmacnianie

umiejętności autoprezentacji, pokonywania nieśmiałości u dzieci, kształtowanie pozytywnych cech społecznych,

otwartości na potrzeby innych i poznanie kultury, jest wsparciem dla rodziców w realizacji działań

profilaktycznych (Tab. 2). W wyniku wspóldziałania z podmiotami środowiska lokalnego dzieci poszerzaja

wiadomosci i umiejetności, kształcą właściwe nawyki, postawy i zachowania społeczne, zdrowotne, ekologiczne

(Tab. 3). 



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KOŃSKICH 64/86

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić osoby, instytucje, organizacje, z którymi współpracuje przedszkole. [AD]

(8072)

Tab.1

Numer Analiza

1 Miejsko – Gminny Dom Kultury, Biblioteka Publiczna,

Straż Miejska, Straż Pożarna, Komenda Powiatowa

Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ZOZ

Końskie, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Przychodnia

Zdrowia, Nadleśnictwo Barycz, Szkoła Muzyczna, szkoły

podstawowe nr 1 i 2, przedszkola samorządowe, Urząd

Miasta i Gminy Końskie, Parafia Św. Mikołaja, Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy sądowi.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez

przedszkole we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP]

(8097)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 prelekcje i spotkania w zakresie bezpieczeństwa

(bezpieczne, wakacje, ferie, poznanie zawodów:

policjant, strażak , lekarz) pokaz pracy i wyposażenia

policji, tresura psa policyjnego, prezentacje na temat

zgrożęń nad wodą, pobytu w górach, kontaktu z obca

osobą, z dzikim zwierzęciem, psem,

2 prelekcje na temat zdrowia, prawidłowego żywienia,

współpraca w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

programy antynikotynowe, pomoc w zakresie opieki

specjalistycznej-zajecia i ćwiczenia logopedyczne,

szkolenie rodziców, wspieranie rodzica dziecka i

nauczyciela,

3 wpajanie nawyku czytelnictwa, promocja czytelnictwa

spotkania, prezentacje multimedialne

4 integracja rówieśnicza, wspólne działania

wychowaczo-edukacyjne, współpraca podczas

organizacji imprez środowiskowych, lokalnych,

5 organizacja i zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci

do przedszkola i szkoły,

6 wspólne doskonalenie wewnetrzne pracowników,

wymiana informacji doświadczeń, analizowanie

przepisów prawa oswiatowego dotyczacego przedszkola

7 wspolne działania na rzecz przyrody,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie cele Państwo realizują we współpracy ze środowiskiem? [AD] (10487)

Tab.3

Numer Analiza

1 Poszerzanie wiadomości i umiejętności, budowanie

pozytywnych relacji z dorosłymi, możliwość

prezentowania swoich zainteresowań i umiejętności,

pełnienie roli ekspertów i gospodarzy, kształtowanie

poczucia dumy i zadowolenia z miejsca swojego

pochodzenia, utożsamianie się ze swoim miastem,

miejscem, w którym mieszkają, uczenie patriotyzmu

przy okazji uroczystości patriotycznych, narodowych,

otrzymywanie pomocy, wsparcia przez dzieci z

trudnościami i problemami edukacyjnymi i materialnymi,

uczenie się zasad zdrowego odżywiania i kształtowanie

zdrowego stylu życia, umiejętność bezpiecznego

zachowania się w różnych sytuacjach. Dodatkowo

staramy się pomóc rodzinom w trudnej sytuacji mając

na celu nadrzędne dobro dziecka.

W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz

wzajemnego rozwoju " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem daje wzajemne korzyści.  Z informacji od respondentów

wynika, że podejmowane działania (Tab. 1) we współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie zaspakajania

potrzeb kulturowych, promocji przedszkola w środowisku, rozbudzania patriotyzmu czy kształtowania

świadomości zdrowotnej i ekologicznej dają wzajemne korzyści. Dla środowiska lokalnego np.: występy dzieci

uatrakcyjniają uroczystości lokalne, integrują środowisko, promują edukację i działalność instytucji i organizacji.

Dzieci kształtują nawyki prozdrowotne i ekologiczne, zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają empatie,

wzbogacają słownictwo, poznają różne instytucje działające w środowisku, wzbogacają wiedzę proekologiczną

i zdrowotną, przyswajają nawyki zdrowego odżywiania się (Tab. 2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy przedszkole prowadzi jakieś działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym (lub

instytucjami)? Jeśli tak, to jakie? [WR] (10637)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Działania przedszkola we współpracy ze środowiskiem

lokalnym

Organizujemy wspólne spotkania - wycieczki ,prelekcje

np. z pracownikami ,,Straży Miejskiej czy Policji, oraz

zajęcia otwarte z udziałem zaproszonych przedstawicieli

instytucji np. pani z biblioteki czyta dzieciom książki i

prezentuje najciekawsze pozycje ,pracownik Pogotowia

Ratunkowego pokazuje zasady pierwszej pomocy

przedmedycznej ,prowadzi promocję w lokalnych

mediach np. akcja ,,W zdrowym ciele zdrowy

duch’’-gazeta Echo Dnia, zamieszczane są informacje na

stronie internetowej .Nauczyciele zapraszają do udziału

w uroczystościach przedstawicieli władz lokalnych i

partnerów przedszkola np. ,,Pasowanie na

Przedszkolaka’’, wspólne kolędowanie ,,Jasełka’’,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie korzyści odnoszą dzieci ze współpracy przedszkola z instytucjami działającymi w

środowisku? [WP] (9914)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Korzyści, jakie odnoszą dzieci ze współpracy przedszkola

z instytucjami działającymi w środowisku.

mniej wypadków z udziałem dzieci, większa wiedza na

temat zagrożęń i zachowan bezpiecznych, możliwość

obserwacji, bezpośredniego kontaktu (wizyty w

komisariacie, straży, ogladanie wyposażenia, sprzetu do

gaszenia pożaru, używanie telefonów alarmowych-

prowadzenie dialogu przy zgłaszaniu zdarzenia),

właściwe postawy, przestrzeganie zasad np.: nie

wypalanie traw (koszenie), bezpieczne korzystanie i

użytkowanie sprzętów gospodarstwa domowego

(żelazko, kuchenki gazowe, indukcyjne, urzadzenia

elektryczne), wszechstronny rozwój, szerzenie

świadomości, dzieci nabywaja nawyk czytania,

korzystania z biblioteki, zdobywaja wiedzę na temat

otaczajacego świata, najbliższego otoczenia, moga

prezentować zdolności i zdobyte umiejetnośći, odnosza

sukcesy i satysfakcję, osiągaja dojrzałość, pokonują

własne słabośći-poprzez wizyty w szkołach wspólne

działania oswajaja sie z nowa rzeczywistością, uczą się

szacunku, tolerancji, maja możliwość integracji w grupie,

integracji wśród rówiesników i integracji społęcznej,

poznanie topografi miasta, otoczenia. Korzyści sa

obopólne. Podczas dowozu dzieci ucza sie

samodzielności, bezpiecznych zachowań w środkach

lokomocji, odpowiedzialności za siebie i innych,

udzielania pomocy i troski.

Obszar badania:  Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Przedszkole we współpracy z instytucjami działajacymi w środowisku lokalnym podejmuje

skuteczne działania wpływajace na rozwój dzieci.  Zdaniem wszystkich respondentów (dyrektor,

nauczyciele, rodzice, partnerzy) najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci w wyniku współpracy przedszkola

z lokalnymi instytucjami i organizacjami to: wszechstronna edukacja (społeczna, ekologiczna, patriotyczna,

regionalna),  rozwój zainteresowań i promocja talentów, rozwój osobowości, empatii, niwelowanie trudności

i deficytów (Tab. 1, 2). podejmowane działania wpisane są w planie pracy i realizowanych programach:

organizowanie uroczystosci, spotkań, wycieczek i wyjść do instytucji, organizowanie konkursów, udział

w akcjach, konkursach, przeglądach, realizowanie zadań w ramach  programów ogólnokrajowych. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  [jeśli tak] Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą Państwa dzieci dzięki

współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami lokalnymi. [AR] (8088)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 50

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zaznajomienie z funkcjonowaniem placówki, uczy się jak

powinno się zachować w danym miejscu, poznaje

zawody

2 promowanie bezpieczeństwa

3 integracja środowiska

4 okazywanie szacunku wzajemnego, dla dorosłych,

władzom lokalnym

5 kształcenie właściwych postaw i zachowań

6 promocja zdrowia, profilaktyka

7 poszerzanie wiedzy i umiejetności

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z

instytucjami działającymi w środowisku? [WD] (3071)

Tab.2

Numer Analiza

1 Poszerzanie wiadomości i umiejętności, budowanie

pozytywnych relacji z dorosłymi, możliwość

prezentowania swoich zainteresowań i umiejętności

,pełnienie roli ekspertów i gospodarzy, kształtowanie

poczucia dumy i zadowolenia z miejsca swojego

pochodzenia, utożsamianie się ze swoim miastem,

miejscem, w którym mieszkają, uczenie patriotyzmu

przy okazji uroczystości patriotycznych, narodowych,

otrzymywanie pomocy, wsparcia przez dzieci z

trudnościami i problemami edukacyjnymi i materialnymi,

uczenie się zasad zdrowego odżywiania i kształtowanie

zdrowego stylu życia, umiejętność bezpiecznego

zachowania się w różnych sytuacjach.
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Wymaganie:

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych

i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wyniki prowadzonych w przedszkolu wewnętrznych badań są analizowane. Wnioski wynikające

z ewaluacji wewnętrznej są adekwatne do wyników badań i wykorzystywane do podejmowania

działań, które służą podniesieniu jakości procesów edukacyjnych. Na podstawie wniosków z badań

ewaluacyjnych kadra pedagogiczna podejmuje działania w celu ciągłego doskonalenia swojej pracy

oraz rozwoju przedszkola. Nauczyciele systematycznie monitorują działania podejmowane

na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej, formułują wnioski i w razie potrzeby modyfikują

dotychczasowe działania. Przedszkole wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych do planowania

i realizacji działań wspierających dzieci i gromadzi informacje dotyczące dzieci, które

zakończyły edukację przedszkolną w celu doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

Obszar badania:  W przedszkolu analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w

celu podniesienia jakości procesów edukacyjnych. 

Z analizy wyników ewaluacji wewnetrznej formułowane sa adekwatne wnioski. Respondenci wymienili

wnioski do dalszej pracy zwiazane z procesem wspomagania i rozwoju edukacji dzieci, które znajduja

odzwierciedlenie w przedłożonej dokumentacji przedszkola:

● kontynuować proces angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem, 

● na bieżące informować rodziców o codziennych inicjatywach i potrzebach placówki, 

● zwiększyć ilość spotkań ze specjalistami (logopedą, pedagogiem, psychologiem),

● wskazywać efekty działań zainicjowanych przez rodziców na rzecz rozwoju dziecka i przedszkola.
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Obszar badania: Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z

uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników

ewaluacji wewnętrznej . Wyniki ewaluacji wewnętrznej wykorzystywane są w planowaniu i realizowaniu

procesówwspomagania i rozwoju edukacji dzieci. W opinii dyrektora nauczyciele wspólnie analizują wyniki

ewaluacji, formułują wnioski i rekomendacje a następnie planują i podejmują działania służące ich wdrożeniu.

Działania nauczycieli mają charakter pracy zespołowej. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej są wprowadzane

w postaci działań w planie pracy przedszkola na następny rok szkolny, planie nadzoru pedagogicznego,

doskonalenia nauczycieli i są systematycznie monitorowane, a ich realizacja poddana analizie. Nauczyciele

deklarują wykorzystanie wniosków wynikających z analizy ewaluacji wewnętrznej. Wśród przykładów podjętych

działań związanych z procesami wspomagania i rozwoju edukacji dzieci wskazali: indywidualizację pracy

z dziećmi (diagnozy i obserwacje aktywności),  bieżace informowanie o rozwoju dziecka, jego postepach, np.:

częstsze konsultacje indywidualne, zebrania, oraz promowanie działań podejmowanych wspólnie z rodzicami

i organizowanie zajęć logopedycznych wspolnie z rodzicem.

Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i

zewnętrznej są przez przedszkole monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby

modyfikowane.

W przedszkolu realizowane działania wynikające z wniosków z analiz są monotorowane.  W opinii

nauczycieli i dyrektora monitorowanie działań odbywa się w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego

i bieżących obserwacji pracy nauczycieli, działań zespołowych i aktywności dzieci. Wnioski z  monitorowania

służą do planowania zadań na przyszły rok, okres czy sezon lub modyfikowania realizowanych działań (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są efekty działań podjętych na podstawie wniosków z monitorowania działań podjętych w

tym lub poprzednim roku na podstawie analizy wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Proszę je

wymienić. [WN] (10510)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 efekty działań podjętych na podstawie wniosków z

monitorowania działań podjętych na podstawie analizy

wyników ewaluacji wewnętrznej

Zmieniły się nawyki żywieniowe, poprawie uległa

sprawność ruchowa dzieci, chętnie uczestniczą w

ćwiczeniach gimnastycznych. Poszerzyła się wiedza

dzieci z zakresu: ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa.

Wśród dzieci rozbudzono zamiłowania czytelnicze,

poprawie uległa mowa dzieci i umiejętność

komunikowania się Rodzice poczuli się

współgospodarzami przedszkola, chętniej i częściej

uczestniczą w codziennym życiu placówki.
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W wymaganiu "Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań

zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W przedszkolu nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W przedszkolu wszyscy nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych. Nauczyciele podali, że zapoznają

się z wynikami badan zewnętrznych (Wykres 1j). Dyrektor poinformował, że nauczyciele poznają wyniki

podczas zebrań rady pedagogicznej, biorąc udział w wewnętrznym doskonaleniu i szkoleniach zewnętrznych,

a także poprzez samokształcenie. Śledzą wyniki badań zamieszczanych w literaturze fachowej oraz przegladając

oświatowe strony internetowe. Nauczyciele wskazali, że zapoznali się z wyników (Tab. 1).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Proszę wymienić, jakie badania zewnętrzne poznał Pan/i w tym lub poprzednim roku

szkolnym oraz jakie istotne wnioski z nich płyną? [AN] (10500)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Badania Instytutu Żywności i Żywienia na temat otyłości

dzieci i młodzieży w Polsce. Wnioski: zwiększanie wiedzy

dzieci i rodziców na temat zdrowej żywności; spotkania z

dietetykiem, zajęcia o zdrowym stylu życia –

odpowiednia dieta i sport

2 Krajowy Program Działań na Rzecz Równego

Traktowania opracowany przez Pełnomocnika Rządu do

Spraw równego traktowania. Wnioski: zapoznanie dzieci

z mieszkańcami świata – kolor skóry, kultura, religia;

zajęcia integracyjne poszczególnych grup wiekowych.

3 Program Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta

dzieciom”. Wnioski: wspieranie zdrowia emocjonalnego –

psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i

młodzieży poprzez działania oświatowe i edukacyjne.

4 Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” Ministerstwa

Zdrowia. Wnioski: zwiększenie wiedzy na temat

uzębienia u dzieci; higiena jamy ustnej – właściwe

szczotkowanie

5 badania prof. John Hattie nad osiągnięciami w uczeniu

się i samooceną. Wnioski: modyfikacja systemu nagród,

podnoszenie samooceny u dzieci.

6 Badania prowadzone przez Poradnię Psychologiczno –

Pedagogiczną dotyczące rozwoju dzieci. Wnioski:

udoskonalenie metod i form pracy z dziećmi z deficytami

rozwojowymi.
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Obszar badania: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.  Z danych od respondentów wynika,

że nauczyciele uwzględniają wyniki

zewnętrznych badań edukacyjnych w planowaniu działań i na ich podstawie stosują modyfikacje w codziennej

pracy (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zewnętrzne badania edukacyjne są wykorzystywane przez nauczycieli podczas planowania

działań? Proszę o wymienienie badań wraz z przykładami działań podjętych na ich podstawie. [WD] (6881)

Tab.1

Numer Analiza

1 Badania Instytutu Żywności i Żywienia na temat otyłości

dzieci i młodzieży w Polsce - zorganizowanie spotkania z

dietetykiem, zajęcia o zdrowym stylu życia –

odpowiednia dieta i sport. Krajowy Program Działań na

Rzecz Równego Traktowania opracowany przez

Pełnomocnika Rządu do Spraw równego traktowania -

zajęcia integracyjne poszczególnych grup wiekowych.

Program Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom"

- głośne czytanie dzieciom przez rodziców, starszych

uczniów przedstawicieli instytucji i organizacji lokalnych.

Projekt "Dzieciństwo bez próchnicy" Ministerstwa

Zdrowia- higiena jamy ustnej (właściwe szczotkowanie),

badania prof. John Hattie nad osiągnięciami w uczeniu

się i samooceną- zmiana systemu oceniania,

podnoszenie samooceny u dzieci. Badania prowadzone

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dotyczące

rozwoju dzieci- urozmaicenie stosowanych metod i form

pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Obszar badania:  W przedszkolu wykorzystuje się informacje dotyczące dzieci, które

zakończyły wychowanie przedszkolne.

Przedszkole zbiera i wykorzystuje w swej pracy informacje dotyczące dzieci, które zakończyły

wychowanie przedszkolne.  Z deklaracji nauczycieli i dyrektora oraz analizowanej dokumentacji wynika,

że przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne

do planowania własnej pracy, w tym modyfikowania stosowanych metod m.in.: do planowania i doskonalenia

pracy wychowawczej i dydaktycznej w celu lepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
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Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dyrektor podejmuje skuteczne działania ukierunkowane na zapewnienie warunków

odpowiednich do rozwoju dzieci, stwarza nauczycielom warunki do pracy indywidualnej

i zespołowej. Organizuje różne formy doskonalenia zawodowego doskonalące jakość pracy własnej

nauczycieli. Nauczyciele partycypują w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej i są to działania

powszechne. Wnioski z nadzoru pedagogicznego służą do podejmowania działań ukierunkowanych

na rozwój dziecii przedszkola. Dyrektor stwarza warunki do partycypacji nauczycieli, rodziców oraz

innych pracowników przedszkola w procesie podejmowania decyzji w istotnych kwestiach

organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Działania są ukierunkowane na zapewnienie

przedszkolu wspomagania zewnętrznego odpowiednio do jego potrzeb, są skuteczne i adekwatne,

służą rozwojowi wychowanków. Dyrektor umożliwia nauczycielom nabywanie i stosowanie

w praktyce najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania w zakresie zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków

do rozwoju.  W opinii wszystkich respondentów przedszkole dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi

i wyposażeniem, co umożliwia realiację podstawy programowej oraz przyjętych w przedszkolu programów

(Wykres 1j, 2j) . Na zapewnienie dzieciom warunków do harmonijnego rozwoju mają wpływ działania dyrektora

zmierzajace do systematycznego doposażania przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz adaptacje

pomieszczen oraz ich modernizacje  na potrzeby dzieci. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

W przedszkolu zapewnia się warunki do pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonalenia

zawodowego.  Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że mają zapewnine warunki do indywidualnej i zespołowej

pracy, możliwość przygotowania się do zajęć, dostęp do zasobów przydatnych do rozwoju zawodowego (Wykres

1j - 3j) . Nauczyciele szkolą się biorąc udział w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, szkoleniowych radach

pedagogicznych, koleżeńskich obserwacjach zajęć (Wykres 1w). W opinii nauczycieli dyrektor inspiruje sytuacje

dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat najnowszych teorii. Dba o profesjonalną komunikację między

nauczycielami, zachęca do pracy zespołowej, zauważa sukcesy, prowadzi rozmowy z nauczycielami na temat ich

pracy, dzieli się doświadczeniem, stosuje nagrody i dodatki motywacyjne (Wykres 4j - 6j).



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KOŃSKICH 76/86

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Wszyscy nauczyciele  angażują się  w realizację ewaluacji wewnętrznej poprzez udział

w czynnościach ewaluacyjnych (Wykres 1j, 1o).  W ostatnim czasie ewaluacji poddano obszary: "Rodzice

są partnerami przedszkola" i "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"
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Wykres 1j

 

Wykres 1o



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KOŃSKICH 80/86

      

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

Wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego zdaniem wszystkich nauczycieli są podstawą

do wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu przedszkola.  Przykładem działań podjętych na podstawie

wniosków z nadzoru pedagogicznego jest rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, wzbogacanie bazy

i wyposażenia przedszkola, położenie nacisku w tym roku szkolnym na rozwój fizyczny dzieci i zdrowy styl życia,

zwiększenie ilości zajęć koleżeńskich integrujących dzieci i nauczycieli.

W wymaganiu "Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi " w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących

przedszkola.

Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice uczestniczą w procesie podejmowania decyzji

dotyczących przedszkola.  Nauczyciele wymienili obszary pracy przedszkola oraz decyzje związane

z organizacją własnego warsztatu pracy (Tab. 1). Dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców

do współdecydowania o sprawach przedszkola np. w indywidualnych kontaktach oraz na zebraniach podejmują

rozmowy o pracy przedszkola, modyfikowaniu koncepcji, o wydarzeniach przedszkolnych, organizowanych

uroczystosciach i imprezach przedszkolnych, wycieczkach. Rodzice sa angażowani w działania przedszkola

a opinię i inicjatywy mogą zgłaszać również poprzez stronę internetową (poczta e-mail), telefonicznie

lub ankiety i anonimowo "pocztę przedszkolną" (Tab. 2). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakie decyzje dotyczące pracy przedszkola miał/a Pan/i wpływ? [AN] (8117)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 członek zespołu do spraw planowania pracy szkoły

2 wybieranie programu wychowania przedszkolnego

3 tworzenie programu wychowawczego przedszkola

4 opracowanie harmonogramu uroczystości

przedszkolnych oraz współpracy z instytucjami lokalnymi

5 modyfikacja koncepcji pracy przedszkola
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są Państwo zachęcani przez dyrektora/dyrektorkę i nauczycieli do współdecydowania o

sprawach przedszkola? W jaki sposób dyrektor/dyrektorka zaprasza Państwa do współdecydowania? [WR]

(8108)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Dyrektor oraz nauczyciele zachęcają rodziców do

uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji

dotyczących przedszkola. Liczne i systematyczne

rozmowy indywidualne, zebrania, informacje o

zaistniałym problemie, wspólne rozwiazywanie sytuacji

problemowych oraz korzystanie z „Poczty Przedszkolnej”

umieszczonej na tablicy informacyjnej. Jesteśmy

zachęcani i motywowani przez panią dyrektor, która za

zaangazowanie i zainteresowanie w działania

przedszkola docenia rodziców składając podziękowania w

formie dyplomów.

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu

wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania, zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne

odpowiednio do jego potrzeb. Zdaniem nauczycieli działania dyrektora zapewniają przedszkolu wspomaganie

zewnętrzne: dyrektor informuje o możliwości współpracy, jest pośrednikiem, koordynatorem programów

i organizuje pracę zespołów nauczycielskich, które potem współpracują z innymi podmiotami (Wykres 1).

Działania te skutkują nawiązaniem współpracy z licznymi instytucjami, organizacjami oraz osobami ze

środowiska lokalnego (Tab 1, 2, 3, 4), co przekłada się na rozwój dzieci i przedszkola (Tab.5) . 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Organizacje religijne [AD] (7811)

Tab.1

Numer Analiza

1 Parafia Św. Mikołaja- wystawiamne Jasełka

Bożonarodzeniowe w Kolegiacie dzięki zaproszeniu od

proboszcza, dzieci występują w czasie Kaziuków

Koneckich których współorganizatorem jest Parafia.

Umożliwia to prezentację (promocję) przedszkola przed

mieszkańcami Końskich a dla dzieci jest wielką radością i

przeżyciem.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Nieformalne zrzeszenia, np. rodziców [AD] (7812)

Tab.2

Numer Analiza

1 Radą Rodziców- pomaga w kierowaniu placówką zgodnie

z oczekiwaniami rodziców, oferuje wsparcie z funduszu

Rady rodziców, pomaga w doposażeniu placówki w nowe

pomoce, zabawki, stroje, upominki, nagrody, paczki

Mikołajkowe, zapewnia wodę mineralną dla dzieci i

słodkie poczęstunki z okazji różnych uroczystości

przedszkolnych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Inne instytucje edukacyjne [AD] (7809)

Tab.3

Numer Analiza

1 Z innymi przedszkolami z terenu miasta -

zaprezentowanie umiejętności dzieci przed szerszym

gronem odbiorców (dzieci nabierają pewności w swoje

możliwości, uczą się otwartości i rozwijają swoje

umiejętności komunikowania się z innymi). Współpraca

w sprawach dotyczących organizacji szkoleń i

konferencji, wspólne szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wspólnie organizowane Olimpiady Przedszkolaków,

opracowywane programy artystyczne na uroczystości

organizowane przez UMiG Końskie. Współpraca ze Szkołą

Podstawową nr 1 i nr 2 w Końskich - nauczyciele

zdobywają wiedzę konieczną do lepszego przygotowania

dzieci do następnego etapu edukacyjnego, dzieci poznają

budynki,klasy, nowych nauczycieli i przyszłych starszych

kolegów - niwelowany jest w ten sposób strach przed

szkołą. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pod opieką

swoich nauczycieli często odwiedzają przedszkole z

programami artystycznymi, słodkimi upominkami z

okazji Mikołajek, klasa "fryzjerska" przedstawia zawód

fryzjera i organizuje pokaz czesania dla wszystkich

przedszkolaków.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy przedszkola z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Organ prowadzący - jednostka samorządowa [AD] (8127)

Tab.4

Numer Analiza

1 Zapewnienie funkcjonowania placówki, zatrudnienie

wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bardzo

dobre wyposażenie placówki w sprzęt, pomoce i meble

dostosowane do wieku dzieci, doposażenie placu zabaw

w nowy sprzęt, pomoc w realizacji zadań

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych,

współdziałanie w przygotowaniach uroczystości

ogólnomiejskich. Wsparcie organu prowadzącego we

wszystkich dziedzinach życia przedszkola.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy widzą Państwo efekty współpracy przedszkola z instytucjami, podmiotami środowiska

lokalnego? Jaka jest rola dyrektora w tych działaniach? [WN] (8115)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki

którym może uatrakcyjnić proces

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy.

Celem tej współpracy jest: rozbudzanie zainteresowań i

rozwijanie zdolności dzieci, kształtowanie postaw

społecznie pożądanych, nawyku dbania o

bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, poszerzenie

kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą

współpracą na rzecz dzieci, zaangażowanie w życie

społeczne środowiska lokalnego. Pani dyrektor jest w

stałym kontakcie z instytucjami lokalnymi. Często

zaprasza przedstawicieli instytucji na spotkania w

przedszkolu z dziećmi lub aranżuje wyjście

przedszkolaków do lokalnych siedzib.
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Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk

pokrewnych. Zdaniem wszystkich nauczycieli dyrektor stwarza warunki do twórczego działania poprzez:

wzbogacenie bazy dydaktycznej o odpowiednie pomoce, organizowanie szkoleń wewnetrznych, wspieranie

nauczyciela w działaniu (udzielanie pochwał, nagród), zachęcanie do stosowania nowatorskich rozwiązań

w pracy z dziećmi, działań twórczych, udostępnianie fachowej literatury i wskazywanie źródeł informacji,

adresów stron internetowych. Nauczyciele wprowadzają atrakcyjne rozwiązania w pracy dydaktycznej

wynikające z najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych (Tab 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania wynikające z najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk

pokrewnych zostały wprowadził Pan/i w swojej pracy? [AN] (10515)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 W ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono nowatorskie

rozwiązania w pracy

zajęcia biblioteczne, stosowanie zajęć metodą Orffa,

Labana, Sherbon Batii Strauss, metoda projektów wg

B.Bilewicz i T.Parczewskiej, Metoda Dobrego Startu- M

Bogdanowicz,Kinezjologia Edukacyjna, Techniki

Twórczego myślenia, (Zdrowe żywienie) Pedagogika

Zabawy Klanza, Zabawy sensoryczne Kingii Wagh,

zabawy z muzyką poważną. Metoda Ruchów

Artykulacyjnych -logopedyczna, Wesoła Matematyka

Gruszczyk Kolczyńska.Realizacja programu Cała Polska

Czyta dzieciom- ze względu na wartości terapeutyczne

literatury na podstawie Bajek i Baśni Program Kubusiowi

Przyjaciele Natury- ze względu na zachęcanie do

zdrowego trybu życia. Prgram czyste powietrze wokół

nas -program antynikotyniowy. Dzieciństwo bez

próchnicy- dbamy o uzębienie i higienę jamy ustnej.

Wymienione metody wykorzystywane są do realizacji

zajęć oferty edukacyjnej
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