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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 01-02-2016 - 12-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Katarzyna Borodziuk, Jolanta Świtek, Mirosława Kozłowska. Badaniem objęto 16

wychowanków (rozmowa swobodna), 48 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami

samorządu lokalnego i partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje

zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który

obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

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

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 do lektury, którego Państwa zapraszamy dotyczy ewaluacji całościowej zewnętrznej

przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach. Do opisów

wymagań wykorzystane zostały informacje uzyskane podczas badań przeprowadzonych wśród

dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, instytucji współpracujących z przedszkolem

oraz danych od dyrektora. Wykorzystane zostały również informacje uzyskane w wyniku obserwacji

zajęć i placówki oraz analizy dokumentów udostępnionych przez dyrektora. 

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach zostało otwarte na mocy orzeczenia z organizacji

Państwowego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 18.03.1982r. Nowa siedziba przedszkola

została oddana do użytku w 2002 r. Budynek wyróżnia się architekturą i kolorystyką. Przypomina budowlę

dziecka z kolorowych klocków. W elewacji dominują trzy kolory: niebieski, żółty i pomarańczowy. Uroku temu

miejscu dodaje otaczająca zieleń, sprzyjająca obcowaniu z przyrodą. Teren otaczający przedszkole jest,

estetyczny i zadbany. Plac przedszkolny jest bezpieczny i wyposażony w nowoczesny certyfikowany sprzęt

do zajęć edukacyjnych i zabaw ruchowych. Przedszkole jest przestronne, do dyspozycji są duże sale zajęć

z tarasami, obszerna sala gimnastyczna, jadalnia, nowoczesna kuchnia z zapleczem. Duży hol przedszkola,

który pełni rożne funkcje, jest miejscem spotkań dzieci i rodziców, realizacji wielu projektów, miejscem

ekspozycji prac plastycznych, ekspozycji działań konstrukcyjnych dzieci, kącików z informacjami dla rodziców,

a przede wszystkim znajdują się w nim kolorowe szatnie dla dzieci. Obecnie w przedszkolu działają 4 oddziały

(3-latki, 3-4-latki, 4-latki i 5-latki). Łącznie do przedszkola uczęszcza 96 dzieci. Publiczne Przedszkole

Samorządowe w Łuszczanowicach pracuje od godziny 6.15 do 16.15.

Przygotowane otoczenie, a więc pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki

dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów i innowacji pedagogicznych. Nowoczesne meble

i kąciki zainteresowań, oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do aktywnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja

zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Sala gimnastyczna z lustrami, basenem

piłeczkowym i "domkiem na dachu" (urządzenie do działań parateatralnych) o powierzchni 150 metrów – to

miejsce do zajęć z tańca towarzyskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, ćwiczeń

gimnastycznych oraz imprez przedszkolnych.

Organizacja pracy i baza przedszkola jest tak pomyślana, aby dziecko miało wybór różnorodnej aktywności

(zapewnienie czasu na zabawę swobodną w sali i w ogrodzie bez ingerencji nauczyciela, decydowanie przez

dzieci o rodzaju i sposobie zabawy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa), dostępność materiałów i pomocy

rozwijających wielokierunkowe zdolności dzieci (wszystkie materiały i pomoce w zasięgu wzroku dziecka),

bogate wyposażenie przedszkola (kąciki do zabaw tematycznych, bogate zaplecze dydaktyczno – edukacyjne

z tablicami interaktywnymi w dwóch salach i ,,czarodziejskim dywanem", rozwijającym dużą motorykę

i stymulującym rozwój umysłowy dzieci).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach działa w oparciu Koncepcję Pracy Przedszkola,

opracowaną wspólnie z rodzicami na lata 2014-2019, która jest na bieżąco modyfikowana i realizowana

z uwzględnieniem uwag i sugestii rodziców. Głównym założeniem koncepcji jest, aby przedszkole było placówką

bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i środowisku lokalnemu.

W trosce o wysoką jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2015/2016
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poszerzono ofertę edukacyjną przedszkola o realizację innowacji pedagogicznych: "Droga jest celem",

wprowadzającej elementy pedagogiki Marii Montessori oraz innowację dwujęzycznej grupy przedszkolnej

"Bilingual kids". Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych: taniec

towarzyski, rytmika, zabawy z gliną, udział w Uniwersytecie Dziecięcym, w konkursach (recytatorskim

"Tęczowe wierszyki", kolęd i pastorałek "Kolędować małemu", konkursach plastycznych, np. "Jan Paweł II",

sportowych "Bieg po zdrowie", tanecznym "Gala Tańca Przedszkolaków"), wycieczkach, teatrzykach, cyklicznych

spotkaniach z muzyką. Nauczyciele prowadzą zajęcia aktywnymi metodami pracy, sięgają po nowatorskie

rozwiązania, realizują programy, które stymulują rozwój dzieci: "Małe origami"- plastyczny, adaptacyjny

"Zostań przedszkolakiem" oraz "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, "Odimienna nauka

czytania" I. Majchrzak, "Metoda dobrego startu" M. Bogdanowicz oraz prozdrowotne i ekologiczne: "Akademia

Aqaufresh", "Kubusiowi przyjaciele natury", "Czyste powietrze wokół nas", "Mleko z klasą".  Przedszkole

realizuje projekty: (np. "Mały patriota", "Bliżej przedszkola"). Placówka  kształtuje umiejętności prospołeczne

(organizacja "Dnia Przyjaźni" dla dzieci z przedszkoli gminnych). Jest placówką, która otrzymała Certyfikat

Placówki Sprzyjającej Bezpiecznemu Rozwojowi Dzieci. Aktywność dzieci potwierdzają liczne dyplomy i nagrody

zdobyte w konkursach, turniejach, zawodach oraz akcjach edukacyjnych, ekologicznych i charytatywnych.

Aktywność wychowanków jest również widoczna w podejmowanych działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

Przedszkole stara się być przedszkolem otwartym na środowisko, promować wartość wychowania

przedszkolnego w środowisku lokalnym, ale również wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska poprzez

aktywizację rodziców, samorządowców, seniorów (współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku), pomagając

chorym dzieciom (charytatywny kiermasz "Gajusz"), dzieciom z Czadu (Pączek dla Afryki), współpracując

z placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz zakładami pracy i użyteczności publicznej z terenu gminy.

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci, która ma na celu poznanie możliwości

psychofizycznych i rozwojowych dzieci oraz poznanie sytuacji społecznej dziecka. Wyniki prowadzonej diagnozy

i obserwacji mają wpływ na sposób pracy z dzieckiem, na jej indywidualizację. Przedszkole dostosowuje swoje

działania do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci, a dla dzieci potrzebujących wsparcia organizuje

pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Oferowane przez przedszkole formy wsparcia, to: terapia logopedyczna,

terapia psychologiczna, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach działa w myśl obranej misji, którą są słowa M.

Montessori ,,Droga jest celem".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W
ŁUSZCZANOWICACH

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Łuszczanowice

Ulica ---

Numer 104B

Kod pocztowy 97-410

Urząd pocztowy Kleszczów

Telefon 0447314733

Fax 0447314733

Www www.wikom.pl/ppsluszcz

Regon 59002029600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 91

Oddziały 4

Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.38

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat bełchatowski

Gmina Kleszczów

Typ gminy gmina 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

1. Rodzice znają założenia koncepcji pracy przedszkola, pozytywnie oceniają podejmowane

na tej podstawie działania i współuczestniczą w ich realizacji.

2. W przedszkolu są rozpoznawane indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości

poszczególnych dzieci. Wyniki diagnozy służą planowaniu przez nauczycieli działań

wspierających rozwój dziecka i monitorowaniu efektów wdrażanych założeń.

3. W placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania edukacyjne (np. codzienny naturalny

kontakt z językiem angielskim, innowacje pedagogiczne np. "Bilingual Kids" - program

nauczania dwujęzycznego, elementy pedagogiki Marii Montessori ,,Droga jest celem"), które

przyczyniają się do urozmaicenia procesu edukacji i podniesienia efektów kształcenia.

4.  Do rozwoju umiejętności dzieci opisanych w podstawie programowej przyczyniają się m.in.:

realizowane programy, innowacje pedagogiczne, ujednolicone oddziaływania wychowawcze,

ćwiczenia doskonalące małą motorykę, realizacja programu ,,Dziecięca matematyka",

stosowanie "Odimiennej metody nauki czytania", a także objęcie wszystkich dzieci

gimnastyką korekcyjną. 

5. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych

działań, które wyzwalają  ich naturalną aktywność (wykazują się samodzielnością, chętnie

uczestniczą w zajęciach przedszkolnych oraz działaniach na rzecz środowiska lokalnego).

6. Pozytywne relacje między członkami całej społeczności przedszkolnej sprzyjają tworzeniu

przyjaznej atmosfery oraz sprzyjają partycypacji rodziców w uzgadnianiu kierunków działań

wychowawczych.

7. W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania kształtujące u wychowanków postawy

odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych oraz wieloaspektowe działania

przeciwdziałające dyskryminacji.

8. Rodzice oceniają przedszkole, jako placówkę dającą dzieciom możliwość właściwego

rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz odpowiednio wspierającą swoich wychowanków.

9. Bardzo dużą wagę przykłada się do współpracy i współdziałania nauczycieli we wszystkich

obszarach pracy placówki. Działania zespołowe nauczycieli prowadzone na każdym etapie

realizowanego procesu edukacyjnego są dobrze zaplanowane i zorganizowane.

10. Wszyscy nauczyciele rozumieją istotę i celowość ewaluacji pracy własnej, w którą angażują

innych nauczycieli. Dokonywana autoewaluacja obejmuje wiele istotnych i różnorodnych

elementów pracy nauczycieli.

11. Placówka jest otwarta na inicjatywy rodziców i w sposób użyteczny je realizuje m.in.

w zakresie: uatrakcyjniania i poszerzania oferty zajęć dodatkowych np. wprowadzenie

innowacji dwujęzyczności; uczestnictwa w akcjach charytatywnych i ekologicznych;

ujednolicenia działań wychowawczych; czynnego udziału rodziców w zajęciach.

12. Placówka podejmuje szereg działań promujących wartość wychowania przedszkolnego,

które podkreślają wieloaspektowy rozwój dziecka w przedszkolu.
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13. Działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podejmowane przez przedszkole

dotyczące współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi wpływają korzystnie

na rozwój dzieci i przedszkola, fakt ten podkreślają wszyscy rodzice.

14. W przedszkolu zorganizowana jest praca nad wykorzystaniem wniosków wynikających

z ewaluacji wewnętrznej, które wpływają na planowanie i realizowanie procesów

wspomagania i rozwoju dzieci. Działania te są monitorowane.

15. Dyrektor stwarza nauczycielom warunki i możliwości do pracy indywidualnej oraz

zespołowej. Pozyskiwane są nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne, prenumerowane są

czasopisma pedagogiczne, wzbogacany jest przedszkolny księgozbiór najnowszymi

pozycjami. Działania te wspierają nauczycieli w wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu

psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach została opracowana

na lata 2014 - 2019. Rodzice znają jej założenia i współuczestniczą w realizacji zadań, które z niej

wynikają. Przyjęta koncepcja odpowiada na  potrzeby rozwojowe dzieci, placówki i środowiska

lokalnego. Najważniejsze kierunki pracy placówki to zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego, poczucia akceptacji, szacunku, wspomaganie wszechstronnego ich

rozwoju (kształtowanie umiejętności opisanych w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego, samodzielności, rozwijanie zainteresowań) oraz współpraca z rodzicami.   

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

Realizowane w przedszkolu  działania są spójne z opracowaną i przyjętą do realizacji koncepcją

pracy. Koncepcja uwzględnia  potrzeby rozwojowe dzieci, środowiska lokalnego oraz specyfikę

placówki.  Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na lata 2014 - 2019, przy aktywnym udziale

rodziców. Główne kierunki pracy przedszkola to:

● zapewnienie dzieciom  bezpieczeństwa, 

● partnerska współpraca z rodzicami,

● wszechstronny rozwój dziecka,

● kształtowanie samodzielności u dzieci,

● wyrównywanie szans edukacyjnych,

● rozwijanie zainteresowań,

● szanowanie praw dziecka,

● wykorzystywanie w pracy z dziećmi aktywnych metod pracy,

● wprowadzanie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań,

● wzbogacanie bazy przedszkola,

● kształtowania u dzieci postaw prozdrowotnych, prospołecznych i proekologicznych.

Ponadto przedszkole stara się spełniać oczekiwania środowiska lokalnego, promować wartość wychowania

przedszkolnego, zatrudniać kompetentną kadrę pedagogiczną. Najważniejsze w pracy przedszkola (zdaniem
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nauczycieli i dyrektora)  jest: zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, akceptacji,

szacunku, wspomaganie wszechstronnego ich rozwoju, współpraca z rodzicami, wykorzystywanie nowoczesnych

metod, rozwijanie u dzieci zainteresowań, samodzielności (wykorzystywanie metody pedagogiki Marii

Montessori, działań innowacyjnych -  "Dwujęzyczność").

Dyrektor oraz nauczyciele podają przykłady działań, które (zgodnie z koncepcją) odpowiadają na potrzeby

rozwojowe dzieci takie jak:

● zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa: przystąpienie do konkursu ,,Bezpieczny przedszkolak

- bezpieczne przedszkole", odpowiednie ułożenie ramowego rozkładu dnia, w którym jest miejsce

na różne rodzaje aktywności dzieci (np. kwadrans na czytanie, leżakowanie), stosowanie pochwał,

docenianie wysiłków i postępów dziecka, realizacja projektu o prawach dziecka pt.: ,,Mam prawo

do swych praw", programu wychowawczego i profilaktyki, "Kodeksu przedszkolaka", programu

prozdrowotnego i proekologicznego np.: "Kubusiowi przyjaciele natury", " Akademia Aquafresch",

"Czyste powietrze wokół nas".

● zaspokajanie potrzeby zabawy i ruchu: w każdej sali różnorodne kąciki tematyczne, tablice

interaktywne, kąciki do działań dnia codziennego, ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno - ruchowe,

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu sportowego

i rekreacyjnego.

● rozwijanie potrzeb poznawczych: realizacja programu wychowania przedszkolnego, który koreluje 

z realizowanymi innowacjami, udział dzieci w różnych konkursach plastycznych, wokalnych, Gali

Tańca Towarzyskiego, zawodach sportowych, uroczystościach przedszkolnych, wykorzystywanie

zabaw badawczych w poznawaniu świata przyrody, zwiedzanie zakładów pracy, spotkania

z ciekawymi ludźmi, współpraca ze szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury, instytucjami.

● zaspokajanie potrzeby rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem: zatrudnienie specjalistów w celu

wspierania rozwoju (logopeda, psycholog), organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno -

pedagogicznej wychowankom i ich rodzicom, realizacja indywidualnych programów wspomagania

i korygowania rozwoju dziecka.

Podejmowane działania uwzględniają także specyfikę pracy przedszkola m.in:

● realizowanie kalendarza stałych imprez: bale (wiosny, jesieni, karnawałowy), "Pasowanie

na przedszkolaka", "Andrzejki", "Święto Pluszowego Misia", "Mikołajki", "Jasełka", Dzień Babci

i Dziadka, Gala Tańca Towarzyskiego, Dni Kleszczowa, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Przyjaźni,

uroczyste zakończenie roku szkolnego,

● realizacja nowatorskich rozwiązań (innowacja pedagogiczna -"Bilingual Kids" - autorski program

nauczania dwujęzycznego, innowacja pedagogiczna - "Droga jest celem" – wprowadzenie elementów

metody Marii Montessori).

● zapewnienie zdrowych i smacznych posiłków,

● stworzenie otoczenia sprzyjającego aktywności wychowanków (odpowiednia baza, nowoczesne

wyposażenie, plac zabaw).

Zgodnie z przyjętą koncepcją działania placówki odpowiadają również na potrzeby środowiska lokalnego. W tym

celu jest organizowany np.: "Dzień Otwarty Przedszkola", realizowany program adaptacyjny ,,Zostań
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przedszkolakiem", dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych np.: "Fundacja Gajusz" (hospicjum dla dzieci

nieuleczalnie chorych), "Pączek dla Afryki". Placówka  współpracuje z Uniwersytetu III wieku, z rodzicami  – 

uczestniczą w akcji "Cała Polska czyta dzieciom", z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Kleszczów. 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice znają koncepcję pracy przedszkola i zgadzają się z jej założeniami. Dyrektor informuje,

że koncepcja pracy przedszkola została opracowana na lata 2014-2019, przy aktywnym udziale rodziców.

Kierunki rozwoju przedszkola zostały przedstawione rodzicom na zebraniu ogólnym. Jednym ze sposobów

pozyskania informacji o stopniu ich akceptacji przez rodziców  była metoda zwana "Różą Wiatrów" oraz

,,Gadająca skrzynka".  Z wywiadu z rodzicami wynika, że znają oni założenia koncepcji pracy placówki. Jako

najważniejsze kierunki w pracy przedszkola wymieniają:

● wszechstronny rozwój dzieci (uczenie poprzez zabawę, uspołecznianie, kształtowanie umiejętności

radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów),

● zapewnienie bezpieczeństwa,

● współpraca z rodzicami – dialog,

●  indywidualne podejście do dziecka,

● kształtowanie u dzieci samodzielności, współpracy, właściwych zachowań,

● zapewnienie odpowiednich warunków (baza, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie)

do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Rodzice pozytywnie wypowiadają się na temat pracy przedszkola i podejmowanych działaniach (zob. Tab. 1).

Nie chcą nic zmieniać, ponieważ aktualnie nie dostrzegają żadnych problemów. Rodzice mówią cyt.:"Jeśli będzie

potrzeba, to zawsze możemy dokonać zmian - informując o tym dyrektora lub nauczycieli".   
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co się Państwu podoba w pracy tego przedszkola? [WR] (10030)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wyposażenie, nowy plac zabaw

2 urozmaicone formy zajęć

3 zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, zajęcia

taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne)

4 możliwość skorzystania z usług stomatologicznych

5 możliwość uczestnictwa dzieci w uroczystościach,

teatrzykach, imprezach kulturalnych, konkursach,

akcjach charytatywnych (Góra grosza, zbieranie

nakrętek, paczek dla Afryki)

6 współpraca z fundacją "Gajusz"

7 wprowadzenie innowacji pedagogicznej –

„Dwujęzyczność”

8 używania przez dzieci magicznych słów (proszę,

dziękuję, przepraszam)

9 współpraca nauczycieli i rodziców – jest brane pod

uwagę zdanie rodziców

10 kształtowanie u dzieci samodzielności

11 przestrzeganie praw dziecka

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

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

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

Rodzice uczestniczą w decyzjach dotyczących ich dzieci, koncepcja pracy została opracowywana

przy ich udziale. Nauczyciele wskazują, że przedszkole umożliwia rodzicom partycypowanie w modyfikowaniu

koncepcji jej pracy podczas zebrań ogólnych z rodzicami, zebrań w poszczególnych grupach wiekowych oraz

poprzez wywiady, ankiety, rozmowy i kontakty indywidualne. Rodzice i dyrektor informują, że był badany

stopień akceptacji kierunków pracy placówki z wykorzystaniem metody "Róży wiatrów" i "Gadającej skrzynki".

Zdaniem rodziców wynikiem uzgodnień z nimi jest:

● stosowany system kar i nagród,  

● ustalane kontrakty grupowe,

● zdrowe żywienie - jadłospis,

● wprowadzenie do przedszkola nauczania metodą M. Montessori,
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● wprowadzenie dwujęzyczności w przedszkolu,

●  nauka religii,

● podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze i  w zakresie profilaktyki,

●  współpraca ze środowiskiem lokalnym,

● działania wspierające rozwój dzieci.

Dyrektor i nauczyciele (podobnie jak rodzice) wyszczególniają te same obszary działań, które są wynikiem

uzgodnień z rodzicami.  Nauczyciele dodają, że wynikiem uzgodnień z rodzicami było wprowadzenie metody

"Gadającej skrzynki” -  anonimowego wyrażania opinii o  koncepcji pracy przedszkola. Zdaniem dyrektora

w roku szkolnym 2015/2016 nastąpiła modyfikacja pracy przedszkola i dotyczyła ona m.in: ujednolicenia

oddziaływań wychowawczych, a w szczególności ustalenia systemu wzmocnień negatywnych i pozytywnych,

wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt,,Droga jest celem" wprowadzającej elementy pedagogiki M.

Montessori, innowacji pedagogicznej "Dwujęzyczność". 

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

Rodzice uczestniczą w realizacji w realizacji koncepcji pracy przedszkola.  Rodzice podkreślają

w wywiadzie, że biorą udział:

● w ustalaniu koncepcji pracy przedszkola,

● w planowaniu i organizowaniu imprez przedszkolnych (Jasełka, Dzień Rodziny, Dzień Babci, Dziadka,

Pasowanie na przedszkolaka, z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej),

● w ustalaniu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych,

● wyrażaniu opinii i zgody na udział dzieci w wycieczkach, akcjach charytatywnych,

●  w akcji "Cała Polska czyta dzieciom",

● w organizowaniu wycieczek do zakładów pracy w celu poznawania przez dzieci specyfiki różnych

zawodów,

●  w przygotowywaniu zabaw, pieczeniu ciasteczek, robieniu sałatek,

●  w przedstawieniach, np. z okazji "Dnia Rodziny" (rodzice wcielają się w aktorów),

●  w organizowanych zebraniach przedszkolnych (omawiane są sprawy wychowawcze, ustalane terminy

realizacji przedsięwzięć, dyskusje nad wprowadzanymi projektami, programami, innowacjami).

Ponadto nauczyciele wskazują także na udział rodziców w kiermaszu dla "Fundacji Gajusz", w akcjach "Pączek

dla Afryki", "Góra grosza", zbieraniu nakrętek dla potrzebujących pomocy dzieci oraz w realizacji programu

"Mały patriota", "Czyste powietrze wokół nas" itp. 
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Wymaganie:

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

się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele monitorują proces wspomagania rozwoju dzieci. Na tej podstawie są formułowane

wnioski do dalszej pracy nauczycieli i przedszkola. W celu wspierania wychowanków nauczyciele

stawiają zadania zgodne z ich możliwościami, dostosowują adekwatnie do potrzeb metody, formy

oraz tempo pracy. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są objęte pomocą psychologiczno -

pedagogiczną, pomocą specjalistyczną (gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia

z psychologiem, zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne, terapia logopedyczna). Przedszkole

współpracuje z instytucjami wspierającymi działalność przedszkola. Są realizowane innowacje

pedagogiczne, projekty, programy edukacyjne, zajęcia dodatkowe.

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

Przedszkole prowadzi stałe działania w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych dzieci.  W przedszkolu są rozpoznawane indywidualne potrzeby, zdolności

i możliwości poszczególnych dzieci. Aby rozpoznać te potrzeby, nauczyciele (wywiad) prowadzą diagnozy

pedagogiczne, bieżące obserwacje, rozmowy z rodzicami, specjalistami, analizę wytworów prac dzieci oraz opinii

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dyrektor poinformował, że wyniki diagnozy służą planowaniu działań wspierających rozwój dziecka

i monitorowaniu efektów wdrożonych działań - programów. W celu wspierania wychowanków nauczyciele

stawiają zadania zgodne z ich możliwościami, dostosowują adekwatnie do potrzeb tempo pracy. Dzieci

o specjalnych potrzebach edukacyjnych są objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną, pomocą

specjalistyczną (gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia z psychologiem, zajęcia wyrównawczo -

kompensacyjne, terapia logopedyczna). W trosce o rozwój dzieci istnieje ścisła współpraca nauczycieli,

pracowników niepedagogicznych i rodziców. Ponadto przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi

działalność przedszkola. Są realizowane innowacje pedagogiczne, projekty, programy edukacyjne. W placówce

stworzona jest odpowiednia oferta zajęć dodatkowych np. zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele umożliwiali dzieciom samodzielny wybór zabawy, przygotowane dla

nich zadania były o różnym stopniu trudności i  wymagające od dzieci różnych form aktywności. Takie działania

były możliwe dzięki odpowiednio zaaranżowanej w przedszkolu przestrzeni, która sprzyjała aktywności dzieci.

Przedszkole w Łuszczanowicach jest nowoczesnym przedszkolem, które dysponuje przestronnymi salami zabaw.

W salach stworzono odpowiednie otoczenie pobudzające do aktywności (kąciki tematyczne, atrakcyjne

wyposażenie sal, urządzenia do ćwiczeń dużej motoryki, tablice interaktywne, rzutnik interaktywny
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,,Czarodziejski dywan", kącik dnia codziennego z materiałem rozwojowym Montessori, duża sala gimnastyczna

z basenem piłeczkowym i ,,domkiem" do zabaw parateatralnych). Sala gimnastyczna jest miejscem do ćwiczeń

gimnastycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć tańca towarzyskiego oraz miejscem imprez

przedszkolnych. Przedszkole jest wyposażone w duży plac zabaw z nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym

zachęcającym do aktywności, z górką saneczkową (zimą - jazda na sankach latem – rowerki biegowe).

W opinii wszystkich ankietowanych rodziców, nauczyciele pracują z dziećmi w sposób, który odpowiada ich

potrzebom i możliwościom (zob. Wyk.1j). Większość (32 z 41) z rodziców zapewnia, także, że nauczyciele kilka

razy w roku informują ich o potrzebach i możliwościach dziecka (zob. Wyk. 2j, Tab.1)

Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania:  Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i/lub potrzebach Pani/Pana

dziecka? [AR] (7036)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 41

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 przynajmniej kilka razy w roku 32 78

2 przynajmniej raz w roku 6 14.6

3 rzadziej niż raz w roku 1 2.4

4 nigdy 1 2.4

  Brak odpowiedzi 1 0

  Razem 41 100
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Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,

monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i

realizowaniu tego procesu.

Wnioski z monitorowania procesów wspomagania są wykorzystywanie do planowania

i doskonalenia procesów edukacyjnych.  Według dyrektora nauczyciele monitorują proces wspomagania

rozwoju dzieci poprzez: analizę efektów codziennej pracy, prowadzone  obserwacje, diagnozy pedagogiczne,

diagnozę gotowości szkolnej, badanie losów absolwentów, ewaluację wewnętrzną, analizę osiągnięć dzieci

w konkursach, informacji uzyskanych od rodziców. Ponadto monitorowany jest proces wspomagania rozwoju

dzieci w ramach sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.Dyrektor i nauczyciele podają

(wywiady) wnioski wynikające z monitorowania procesów wspomagania rozwoju edukacji. Z wniosków wynika,

że należy:

● rozszerzyć działania nowatorskie o inne metody aktywne m.in. o projekty edukacyjne,

● efektywnie aktywizować dzieci do udział w konkursach, przeglądach, zajęciach dodatkowych,

wycieczkach, koncertach, 

● podjąć działania w celu efektywnego przygotowania dzieci 5 - letnich do nauki czytania i pisania.

● zintensyfikować działania, kształtujące sprawność fizyczną dzieci,

● kontynuować działania rozwijające zainteresowanie czytelnictwem.

● kontynuować działania wspomagające rozwój intelektualny i edukacją matematyczną.

Na podstawie sformułowanych wniosków (zdaniem nauczycieli) zostały w przedszkolu podjęte działania (zob.

tab.1). Dyrektor ponadto dodaję, że została opracowana  i wdrożona  innowacja pedagogiczna pt. ,,Bilingual

Kids" - program nauczania dwujęzycznego (język angielski), innowacja pedagogiczna pt. "Droga jest celem." –

autorski program w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.  W przedszkolu jest realizowany program

wychowania przedszkolnego skorelowany z realizowanymi innowacjami, ,,Odimienna nauka czytania" wg I.

Majchrzak, ,,Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, ,,Matematyka dla smyka", gry i zabawy

integrujące grupę. Są prowadzone działania doskonalące motorykę ręki: wprowadzono większą ilości ćwiczeń

grafomotorycznych. Ponadto współpraca z Gimnazjum w Kleszczowie w ramach ,,Uniwersytetu Dziecięcego"

poszerza wiedzę dzieci   z przyrody i biologii. Ważne jest także otwarcie się na potrzeby środowiska lokalnego

(aktywizacja rodziców - wspólne opracowanie koncepcji pracy przedszkola, przedstawienie z udziałem rodziców

,,Czar Nocy Świętojańskiej,  udział w projektach ,,Mistrz matematyki", ,,Mały patriota", współpraca

z Uniwersytetem Trzeciego Wieku).

W odczuciu rodziców (wywiad) organizacja zajęć sprzyja rozwojowi dzieci ponieważ: rozkład dnia jest

adekwatny do wieku i ich potrzeb, mają one zapewnioną aktywność fizyczną  (wychodzą na spacery, korzystają

z placu zabaw), uczą się poprzez zabawę, a  nauczyciele stwarzają im sytuacje sprzyjające rozwijaniu u nich

samodzielności (przygotowują sobie śniadania, robią kanapki, sprzątają po sobie, wymagają od nich wcześniej

ustalonych zachowań,  przestrzegania kontraktów grupowych). Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek,

kredek, farb, klocków, układanek - mogą sami dokonywać wyborów swojej aktywności zgodnie z potrzebami

i zainteresowaniami.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Do wprowadzenia jakich zmian w planowaniu i działaniach przedszkola zostały one

wykorzystane? [WN] (10469)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 realizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

2 „Odimienna nauka czytania”.

3 objęcie wszystkich dzieci gimnastyką korekcyjną

4 realizacja projektu „Mistrz matematyki”

5 zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na terapię

logopedyczną i zajęć z psychologiem

6 udostępnianie nauczycielom literatury fachowej oraz

umożliwienie udziału w szkoleniach

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.

Nauczyciele i dyrektor podkreślają skuteczność podejmowanych działań wynikających z wdrażanych

wniosków  z monitorowania procesów wspomagania rozwoju dzieci.  Nauczyciele podkreślają, że w 

wyniku podjętych działań nastąpił:

● wzrost zainteresowania czytaniem,

● poprawa sprawności fizycznej dzieci oraz większa ich samodzielność,

● efektywniejsze przyswajanie wiadomości matematycznych,

● wzrost zainteresowań dzieci zajęciami, zabawami i działaniami proponowanymi przez nauczycieli,

● większe zainteresowanie językiem angielskim.

Według dyrektora podejmowane działania przyczyniają się  także do kształtowania u dzieci odpowiednich

postaw i norm społecznych.

O efektach podejmowanych działań świadczy, zdaniem nauczycieli, bardzo dobra opinia o przedszkolu

w środowisku lokalnym, pozytywne artykuły prasowe, duża liczba rodziców chcących zapisać dziecko

do przedszkola. Również informacje zwrotne od rodziców, absolwentów, wzrost zainteresowań dzieci

proponowanymi formami aktywności i realizowanymi programami, projektami świadczą, że podejmowane

działania są efektywne i zgodne z potrzebami przedszkolaków. 
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Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

W przedszkolu stosowane są nowatorskie rozwiązania edukacyjne, wykraczające poza zalecane

warunki i sposoby realizacji podstawy programowej  ( codzienny naturalny kontakt z językiem

angielskim, z klasyką literatury dziecięcej, wprowadzenie dodatkowych pomocy - materiału

rozwojowego, globalne czytanie przez dzieci 5 – letnie).  Dyrektor i nauczyciele informują, że są

realizowane w przedszkolu:

● innowacje pedagogiczne np. "Bilingual Kids" - program nauczania dwujęzycznego, ,,Droga jest celem

" - wprowadzane elementy pedagogiki Marii Montessori,

● projekty edukacyjnych, np.: ,,Mały patriota", ,,Proszę, przepraszam, dziękuję", ,,Mam prawo

do swych praw", "Wielkanoc tuż, tuż", Mistrz matematyki", ,,Nasza ojczyzna", organizacja "Dnia

Przyjaźni",

● zajęcia badawcze w ramach "Dziecięcego Uniwersytetu"

● programy własne: plastyczny - ,,Małe origami", adaptacyjny - ,,Zostań przedszkolakiem".

Ponadto odbywa się współpraca z Fundacją "Gajusz" (organizacja kiermaszu charytatywnego dla dzieci

z fundacji), dzieci uczestniczą w konkursach: tańca ,,Gala tańca przedszkolaków", kolęd ,,Kolędować małemu",

recytatorskim ,,Tęczowe wierszyki", plastycznych (,,Jan Paweł II', "Pomagajmy strażakom", Z choinką w tle").

Są realizowane programy "Akademia Aquafresh", ,,Czyste powietrze wokół nas, ,,Kubusiowi przyjaciele natury",

,,Bezpieczny przedszkolak". Dzieci prezentują swoje umiejętności na uroczystości z okazji "Dnia Kleszczowa".

U podstaw podejmowanych, zdaniem nauczycieli, nowatorskich rozwiązań były badania: o uzdolnieniach

matematycznych dzieci, badanie znajomości czytania oraz skuteczności wykorzystania pedagogiki Marii

Montessori. Nauczyciele wskazują, że w wyniku podejmowanych działań, dzieci wykazują się większą

gotowością szkolną, umiejętnościami językowymi i grafomotorycznymi. Następuje rozwój zainteresowań dzieci,

które stają się kreatywne, otwarte, świadome zachowań zdrowotnych. Nauczyciele twierdzą, że w trakcie

wprowadzania działań nowatorskich współpracują ze sobą na etapie planowania (ustalanie harmonogramu,

wymiana doświadczeń, opinii, refleksji). We współpracy następuje przydział czynności wynikających z realizacji

nakreślonych zadań. O efektywności działań nowatorskich, zdaniem nauczycieli i dyrektora, można wnioskować

na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych, diagnozy gotowości szkolnej, stopnia zadowolenia

dzieci, ich większej samodzielności, a także na podstawie pozytywnych opinii rodziców, środowiska lokalnego

oraz z badania losów absolwentów i wyników ewaluacji wewnętrznej. 
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Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W pracy z dziećmi uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej

wychowania przedszkolnego. Występuje spójność modyfikacji programów z wnioskami

wynikającymi z monitorowania i analizy osiągnięć dzieci. Do rozwoju umiejętności opisanych

w podstawie programowej przyczyniają się m.in.: realizowane innowacje pedagogiczne,

ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, zintensyfikowanie ćwiczeń doskonalących małą

motorykę, realizacja programu ,,Dziecięca matematyka", wprowadzenie "Odimiennej metody nauki

czytania", objęcie wszystkich dzieci gimnastyką korekcyjną. W opinii rodziców przedszkole pomaga

dzieciom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Obserwacje zajęć,  wyniki badań ankietowych świadczą, że w pracy z dziećmi uwzględniane są

zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zob.

Tab.1 i Wyk. 1o).  Z badań ankietowych wynika, że wszyscy nauczyciele zachowują właściwe proporcje

zagospodarowania czasu dzieciom. W celu poznania możliwości i potrzeb dzieci prowadzą obserwacje

pedagogiczne oraz  wprowadzają na zajęciach elementy edukacji zdrowotnej (realizowane są programy:

"Akademia Aquafresh", ,,Czyste powietrze wokół nas", "Kubusiowi przyjaciele natury"). W trosce o jednolite

oddziaływania wychowawcze placówka współpracuje z rodzicami. Powszechnie nauczyciele deklarują, że znają

podstawę programową pierwszego etapu edukacji szkolnej  (zob. Wyk. 1o). Na wszystkich  obserwowanych

(podczas ewaluacji zewnętrznej), zajęciach edukacyjnych nauczyciele uwzględniali zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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Wykres 1o
 

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: 2

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 właściwe proporcje zagospodarowania czasu 1 / 1 50 / 50

2 prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i

potrzeb rozwojowych dzieci

1 / 1 50 / 50

3 wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej 1 / 1 50 / 50

4 współpraca z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze 1 / 1 50 / 50

5 poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej 1 / 1 50 / 50
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Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

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

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego

możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz . Dyrektor i wszyscy (7 z 7)

nauczyciele uważają, że w przedszkolu są monitorowane osiągnięcia dzieci (zob. Tab. 1- 2). Na obserwowanych

zajęciach nauczyciele monitorowali osiągnięcia dzieci: zadając im pytania, sprawdzając w jaki sposób wykonują

zadania, dając  dzieciom możliwość wypowiedzenia się. Ponadto nauczyciele zbierali od dzieci informacje

zwrotne, sprawdzali, czy właściwie zrozumiały omawiane polecenia/kwestie. Na podstawie wyników

monitorowania są  formułowane wnioski do dalszej pracy (zob. Tab. 3). Nauczyciele podają, że wszystkie

wnioski zostały przez nich wdrożone tj.: została zacieśniona  współpraca z rodzicami, wprowadzono elementy

pedagogiki Marii Montessori, doposażono sale w  kąciki dydaktyczne, objęto wszystkie dzieci gimnastyką

korekcyjną, zwiększono ilości ćwiczeń manualnych. W przedszkolu jest realizowany projekt „Mistrz

matematyki”, „ Matematyka dla smyka”. Przystąpiono do konkursu „Bezpieczny przedszkolak, bezpieczne

przedszkole”.

 Także dyrektor  informuje, że w wyniku przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci, zostały w przedszkolu

podjęte następujące działania:

● w celu zwiększenia samodzielności dzieci wprowadzono elementy pedagogiki Marii Montessori,

● dodatkowo eksponowanie są prace dzieci na korytarzu, 

● zmieniono rolę nauczyciela (z roli ,,jedynego wyznacznika sztywnych reguł" na rolę inicjatora,

obserwatora, dającego przestrzeń do działania),

● usprawniano zaburzone sfery sprawności dzieci (trudności grafomotoryczne),

● w celu wyeliminowania istniejących wad postawy oraz profilaktycznie objęto wszystkie dzieci

gimnastyką korekcyjną,

● realizowany jest program czytania globalnego opartego na metodzie Majchrzak - ,,Odimienna nauka

czytania",

● jest kontynuowana akcja rozwijająca czytelnictwo ,,Cała Polska czyta dzieciom" oraz realizowane są

zadania wynikającego z planu pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na rok 2015/2016

,,Przyjaciel książki",

● rozwijane są kompetencje matematyczne poprzez realizację programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

i E. Zielińskiej ,,Dziecięca matematyka" oraz projektu edukacyjnego ,,Mistrz matematyki",

● zacieśniono współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz

z dziadkami w celu utrzymania więzi międzypokoleniowej.
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób monitoruje Pan/i osiągnięcia dzieci? [AN] (9548)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 7

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zadaję pytania 7 / 0 100 / 0

2 proszę dzieci o wypowiedzenie się 7 / 0 100 / 0

3 wykorzystuję różne techniki badawcze 7 / 0 100 / 0

4 zbieram informacje zwrotne od dzieci 7 / 0 100 / 0

5 stwarzam dzieciom możliwość zadawania pytań 7 / 0 100 / 0

6 sprawdzam, w jaki sposób dzieci wykonują zadania 7 / 0 100 / 0

7 daję informację zwrotną dzieciom 7 / 0 100 / 0

8 posługuję się indywidualną dokumentacją każdego dziecka 7 / 0 100 / 0

9 sprawdzam, czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie 7 / 0 100 / 0

10 inne, jakie? 7 / 0 100 / 0

11 nie monitoruję 0 / 7 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Czy w placówce prowadzone są analizy osiągnięć dzieci? [AD] (8503)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 2

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 nie 0 0

2 tak 1 50

  Brak odpowiedzi 1 0

  Razem 2 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(9570)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 kształtowanie u dzieci większej samodzielności,

sprawności manualnej oraz większe uspołecznienie

2 doskonalenie sprawności grafomotorycznej oraz

rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej

3 intensyfikacja działań usprawniania zaburzonej funkcji

małej i dużej motoryki

4 zwiększenie efektywności współpracy z rodzicami dzieci

sprawiającymi trudności wychowawcze

5 objęcie wszystkich dzieci gimnastyką korekcyjną

6 poszerzenie działań rozwijających umiejętności

matematyczne

7 kontynuowanie działań w zakresie szeroko pojętego

bezpieczeństwa

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.

W ocenie wszystkich ankietowanych rodziców przedszkole pomaga rozwijać u dzieci

zainteresowania  (zob. Wyk.1j).  W ocenie dyrektora do rozwoju umiejętności opisanych w podstawie

programowej przyczyniają się m.in.: realizowana innowacja pedagogiczne wprowadzająca elementy Marii

Montessori pt. ,,Droga jest celem", realizowana innowacja dwujęzyczności pt. ,,Bilingual Kids",  wprowadzenie

"Odimiennej metody nauki czytania" I. Majchrzak, zintensyfikowanie ćwiczeń doskonalących małą motorykę

ręki,  realizacja programu ,,Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, objęcie wszystkich dzieci

gimnastyką korekcyjną, ujednolicenie oddziaływań pedagogicznych. 
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Wykres 1j

Obszar badania:  Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich

zainteresowań.

Występuje spójność modyfikacji programów z wnioskami wynikającymi z monitorowania i analizy

osiągnięć dzieci. Nauczyciele podają efekty wdrożonych wniosków (z monitorowania osiągnięć dzieci), które

wpłynęły na rozwój ich umiejętności opisanych w podstawie programowej (zob. Tab. 1). Do rozwoju

umiejętności opisanych w podstawie programowej przyczyniły się według dyrektora następujące działania:

● realizacja innowacji pedagogicznej wprowadzającej elementy Marii Montessori pt. ,,Droga jest celem",

innowacji dwujęzycznej pt. ,,Bilingual Kids",

● ujednolicenie oddziaływań rodzic - dziecko - nauczyciel,

● wprowadzenie "Odimiennej metody nauki czytania" I. Majchrzak,

● zintensyfikowanie ćwiczeń doskonalących małą motorykę ręki,

● kontynuowanie realizacji programu ,,Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz pracy

na materiale rozwojowym M. Montessori do kształtowania zmysłów i edukacji matematycznej,

● realizacja projektu "Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole",

● realizowanie projektu edukacyjnego "Mały patriota",

● objęcie dzieci gimnastyką korekcyjną.

W ocenie wszystkich ankietowanych rodziców przedszkole pomaga dzieciom rozwijać swoje pasje

i zainteresowania (zob.Wyk. 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój ich umiejętności, które są

opisane w podstawie programowej? [WN] (8300)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zwiększenie samodzielności i uspołecznianie dzieci

2 niwelowanie zaburzeń mowy i kształcenie słuchu

fonematycznego

3 zwiększanie zasobu słownictwa

4 eliminowanie wad postawy dzieci oraz zapobieganie ich

powstawaniu

5 ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez przedszkole. Są zainteresowane zajęciami

z rytmiki, plastyki, języka angielskiego. Dzieci słuchają bajek, śpiewają piosenki, uczestniczą

w przedstawieniach teatralnych. Lubią się bawić zabawkami, korzystają z zabaw na "Magicznym

dywanie". W wyniku podejmowanych przez nauczycieli działań, na obserwowanych zajęciach

edukacyjnych dzieci były zaangażowane, zgłaszały się do wykonania zadań, słuchały i wykonywały

polecenia nauczycieli, wykazywały się swoimi umiejętnościami (np. rozpoznawały kolory, liczyły,

malowały, rysowały, bawiły się w kącikach tematycznych, budowały z klocków, korzystały z tablicy

interaktywnej). 

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.

Nauczyciele stwarzają sytuacje dzięki którym dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach

realizowanych w przedszkolu.  Aby dzieci były aktywne, w przedszkolu są tworzone odpowiednie warunki

zachęcające je do podejmowania różnorodnych form aktywności poprzez:

● tworzenie odpowiedniego otoczenia (w salach kąciki tematyczne, atrakcyjne wyposażenie, tablice

interaktywne, rzutnik interaktywny ,,Czarodziejski dywan", kąciki dnia codziennego),

● korzystanie na zajęciach z aktywizujących metod pracy - metod czynnych, zadaniowych,

● organizowanie zajęć dodatkowych - gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski, rytmika, logopedia,

wycieczki, teatrzyki, cykliczne spotkania muzyczne,

● wprowadzanie działań nowatorskich:  innowacji pedagogicznych - "Bilingual Kids" autorskiego

programu nauczania dwujęzycznego oraz "Droga jest celem",

●  realizowanie projektów edukacyjnych, np. projekt "Mały patriota" oraz "Proszę, przepraszam,

dziękuję,

● opracowywanie projektów własnych: ,,Mam prawo do swych praw", "Wielkanoc tuż, tuż", ,,Mistrz

Matematyki", ,,Nasza ojczyzna",

● realizowanie projektów edukacyjnych: "Akademia Aquafresh", "Czyste powietrze wokół nas",

"Kubusiowi Przyjaciele Natury", ,,Bezpieczny przedszkolak - bezpieczne przedszkole",

● spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody oraz z rodzicami posiadającymi ciekawe hobby,

●  działania parateatralne - bajki muzyczne np. "Dwanaście miesięcy",

● prezentowanie uzdolnień dzieci w środowisku lokalnym - występy dzieci podczas obchodów "Dni

Kleszczowa", śpiewanie kolęd,
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● zachęcanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach np. "Gala Tańca Towarzyskiego", konkurs

"Kolędować Małemu", "Tęczowe wierszyki", "Pomagajmy strażakom", "Zimowa kartka", "Z choinką

w tle", "Jan Paweł II",

● spotkania integracyjne z innymi przedszkolami – organizacja "Dnia Przyjaźni",

● prowadzenie zajęć badawczych (dla grupy 5- latków) na "Uniwersytecie Dziecięcym".

Zdaniem rodziców ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez przedszkole (zob. Wyk.1j).

W wywiadzie podają, że dzieci są zainteresowane zajęciami z rytmiki, plastyki (lubią malować, rysować),

z języka angielskiego. Również chętnie słuchają bajek, śpiewają piosenki, uczestniczą w przedstawieniach

teatralnych. Lubią się bawić różnymi zabawkami (pacynki, samochody), korzystają z tablicy interaktywnej oraz

z zabaw na "Magicznym dywanie".

Na obserwowanych podczas ewaluacji zajęciach wszystkie dzieci były zaangażowane. Nauczyciele w tym celu

wykorzystywali pochwały, motywowali dzieci do wypowiedzi, zadawania pytań, udziału w ćwiczeniach,

zadaniach, zabawach. Odwoływali się do ich wcześniejszej wiedzy, umiejętności i doświadczeń z życia

codziennego. Stosowali na zajęciach aktywne metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne.

W wyniku podjętych działań wszystkie dzieci były aktywne, zgłaszały się do wykonania zadań, słuchały

i wykonywały polecenia nauczycieli. Uczestniczyły w zabawach, wykazywały się swoimi umiejętnościami (np.

rozpoznawały kolory, malowały, rysowały, bawiły się w kącikach tematycznych, budowały z klocków, korzystały

z  tablicy interaktywnej). Nauczyciele o ile była taka konieczność każdorazowo reagowali na brak

zaangażowania dziecka w zajęciach.

W wywiadzie dzieci powiedziały, że lubią w przedszkolu: wykonywać zadania w książeczkach, język angielski,

bawić się z koleżankami w sklep, dom.

O tym, że dzieci chętnie uczestniczą w prowadzonych w przedszkolu zajęciach informują również w wywiadzie

pracownicy niepedagogiczni. Ich zdaniem świadczy o tym to, że dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, nie

chcą z niego wychodzić, są wesołe, aktywne, biorą udział w uroczystościach, konkursach, zajęciach

dodatkowych, wycieczkach, spotkaniach. Chętnie malują, rysują, poznają różne techniki plastyczne. Biorą udział

w przedstawieniach, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Festynu Rodzinnego, Pasowania na przedszkolaka oraz

w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 
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Wykres 1j

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Zebrany materiał badawczy świadczy, że wszyscy nauczyciele wdrażają dzieci do samodzielności. 

Dyrektor, pracownicy niepedagogiczni podkreślają, że w przedszkolu zwraca się uwagę na rozwijanie u dzieci

samodzielności. Aby doskonalić te umiejętności została odpowiednio zaplanowana  przestrzeń w przedszkolu.

Duże sale zajęć zostały wyposażone w zabawki, kąciki tematyczne, konstrukcyjne, zadaniowe, pomoce

dydaktyczne. Nauczyciele stwarzają okazje do kształtowania umiejętności samoobsługowych. Dzieci pełnią rolę

dyżurnych, pomagają młodszym przedszkolakom  w przygotowaniu do leżakowania. Dzieci są wdrażane

do zachowania ładu, porządku, odkładania zabawek na swoje miejsce. Dzieci opiekują się kącikiem zieleni,

rybkami. Na stołówce samodzielnie przygotowują kanapki, smarują pieczywo, nalewają napoje oraz odnoszą

naczynia. Podczas zabaw samodzielnie dokonują wyboru zabawek i kolegi/koleżanki do zabawy. Na placu

zabaw  decydują w co będą się bawić oraz z jakiego sprzętu rekreacyjnego będą korzystać. Podczas zajęć

dydaktycznych mają możliwość dobrać się w zespoły, w pary, pełnić rolę lidera. Samodzielnie dokonują wyboru

materiału plastycznego i  mogą wykonać pracę według własnego pomysłu. Dzieci samodzielnie korzystają

z szatni  (mogą ubierać się i samodzielnie rozbierać, pomagać innym w tych czynnościach). W łazience

samodzielnie myją zęby, korzystają z toalety. Dzieci w wywiadzie mówią cyt.: "sami myjemy ręce, sprzątamy,

bawimy się czym chcemy, nalewamy wodę do kubków, nalewamy zupę, nakładamy ziemniaki, odnosimy kubki,

nalewamy farby".  Na obserwowanych  zajęciach wszyscy nauczyciele zachęcali dzieci do samodzielnego

wykonywania zadań oraz pozwalali, aby same wybierały zabawy, w które chcą się bawić.   
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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.

Przedszkole umożliwia dzieciom podejmowanie działań z własnej inicjatywy. W tym celu

zorganizowane są w salach kąciki tematyczne, jest dużo kolorowych zabawek, pomocy dydaktycznych, dobrze

zagospodarowany plac zabaw. Dzieci mają możliwość  pracy na materiale rozwojowym wg M. Montessori -

zabawy badawcze w kąciku ,,Ćwiczeń dnia praktycznego”, możliwość wyboru zajęcia dodatkowego (taniec

towarzyski, język. angielski). Decydują o tym, czy chcą zaprezentować w holu swoją  pracę plastyczną. Na

obserwowanych zajęciach edukacyjnych, dzieci z własnej inicjatywy wybierały samodzielnie zabawki, którymi

chciały się bawić, malowanie farbami, budowanie z klocków,  majsterkowanie.  Inicjowały zabawy np.

do piosenki "Ojciec Wirgiliusz", zabawę w dinozaura, pracę przy stolikach - rysowanie, kolorowanie. Dzieci

chętnie bawiły się samochodami, korzystały z tablicy interaktywnej - rysowały. Wybierały kolegę/koleżankę

do zabawy i pracy w grupach. Nauczyciele wykorzystują pomysłowość dzieci w zabawach, zachęcają je

do poszukiwania nowych pomysłów, budowania właściwych relacji koleżeńskich. Na terenie przedszkola

znajdują się wytwory prac zainicjowanych przez dzieci. W holu zostały wyeksponowane rysunki, prace

plastyczne. Na tabliczkach korkowych dzieci prezentują swoje prace konstrukcyjne. O aktywności dzieci i ich

inicjatywach wskazują także wyeksponowane w korytarzu zdobyte przez nie puchary i dyplomy potwierdzające

udział w różnych, konkursach, akcjach i przedsięwzięciach. 

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

Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej . Zdaniem partnerów

dzieci biorą udział w uroczystościach gminnych, w akcjach charytatywnych m.in na rzecz Fundacji "Gajusz",

"Paczek dla Afryki" oraz na rzecz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Przedszkole współpracuje

z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (wspólne uroczystości, zajęcia edukacyjne, artystyczne). Dzieci uczestniczą

w organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury występach, wystawach prac plastycznych, konkursach. Rodzice

informują, że ich dzieci w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym uczestniczyły w "Biegu po zdrowie",

w zajęciach w laboratorium, w spotkaniach promujących zdrowie, w Gali Tańca Towarzyskiego, Dniu Przyjaźni.

Wspólnie z Urzędem Gminy został przygotowany film promocyjny. Dzieci biorą udział w uroczystościach

z okazji  "Dni Kleszczowa". Dzięki współpracy z policją przedszkolaki biorą udział w edukacji w zakresie

bezpieczeństwa (uczą się bezpiecznych zachowań, także wobec zwierząt). Rodzice informują również o udziale

przedszkolaków w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, w uroczystościach kulturalnych,

konkursach plastycznych oraz w spotkaniach w bibliotece z autorami książek. Dyrektor ponadto dodaje,

że przedszkole włącza się  w ogólnopolskie akcje: "Sprzątania Świata", "Góra grosza" segregacje śmieci oraz

zbieranie surowców wtórnych.  
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wśród całej społeczności przedszkolnej widoczna jest powszechność zachowań opartych

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Powszechne jest również przekonanie, że dzieci w przedszkolu

mają poczucie bezpieczeństwa. Podejmowane są skuteczne działania kształtujące u wychowanków

postawy odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych oraz wieloaspektowe działania

przeciwdziałające dyskryminacji. Wychowankowie mają pozostawioną przestrzeń do samodzielności

i są zachęcani do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji. Monitorowanie działań

wychowawczych ma charakter systemowy, a wnioski z niego wynikające są w użyteczny sposób

wykorzystywane do planowania i realizowania dalszych działań w tym zakresie. Rodzice partycypują

w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych oraz w analizowaniu ich efektywności.

Skuteczność podejmowanych oddziaływań wychowawczych potwierdza wiedza dzieci na temat

oczekiwanych od nich zachowań.

Obszar badania:  Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

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

Wśród całej społeczności przedszkolnej widoczna jest powszechność zachowań opartych

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Powszechne jest również poczucie bezpieczeństwa wśród

wychowanków.  Relacje między rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami opierają się na: zaufaniu,

partnerstwie, współpracy, szacunku, dobrej komunikacji, wzajemnej pomocy, miłej i spokojnej atmosferze (Tab.

1 - 4). Relacje pomiędzy nauczycielami a dziećmi również charakteryzuje życzliwość, troskliwość, opiekuńczość,

wrażliwość, szacunek, zaufanie. Podobnie relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu oparte są na akceptacji

i szacunku: dzieci chętnie przychodzą do przedszkola; w stosunku do siebie są miłe, koleżeńskie, tolerancyjne,

opiekuńcze, pomocne. Wychowankowie uczeni są wzajemnego szacunku, życzliwości, tolerancji, przestrzegania

reguł i norm obowiązujących w przedszkolu, używania zwrotów grzecznościowych, pomagania sobie (Tab. 5 -

6). Dzieci w wywiadzie stwierdzają, że w zachowaniach kolegów lubią - "• kiedy się z nami bawią, • kiedy są

grzeczne, • jak nie krzyczą i nie piszczą, • kiedy nie biją, nie popychają, • jak o coś ich poprosimy i to zrobią, •

jak się nie kłócą i nie skarżą, • jak przepraszają, • jak nie zabierają zabawek.". Powszechne wśród rodziców,

pracowników niepedagogicznych, przedstawiciela organu prowadzącego jest przekonanie, że dzieci czują się

w przedszkolu bezpiecznie (Wykres 1j), (Tab. 7 - 8). Z obserwowanych zajęć wynika, że nauczycielki dbają

o fizyczne bezpieczeństwo wszystkich dzieci oraz tworzą atmosferę emocjonalnego ich bezpieczeństwa. Podczas

zajęć nie wystąpiły niebezpieczne zachowania dzieci. Duże przestronne sale pozwalają na swobodne

i bezpieczne poruszanie się dzieci podczas zabaw. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone

tak, by były bezpieczne dla dzieci. Plac zabaw jest również miejscem bezpiecznym (Tab. 9). 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o opisanie Państwa relacji z nauczycielami w przedszkolu. [WR] (8361)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Relacje z nauczycielami w przedszkolu są bardzo dobre,

oparte na życzliwości, zaufaniu, szacunku, empatii.

2 Nauczyciele informują nas o podejmowanych

działaniach.

3 Zawsze są brane pod uwagę nasze propozycje i

zgłaszane inicjatywy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę opisać Państwa relacje z pracownikami przedszkola (innymi niż nauczyciele). [WR]

(8493)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Relacje z pracowniami niepedagogicznymi są bardzo

dobre oparte na wzajemnym szacunku.

2 Pracownicy niepedagogiczni są życzliwi, empatyczni,

pomagają nauczycielkom, dbają o dobre samopoczucie

dzieci i ich bezpieczeństwo.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę opisać Państwa relacje z innymi rodzicami. [WR] (9996)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Relacje między rodzicami są oparte na współpracy ze

sobą, uzupełniamy się w realizacji podejmowanych

działań.

2 Wspólnie organizujemy wiele imprez – dzielimy się

zadaniami.

3 Uczestniczymy w przygotowywaniu uroczystości z okazji

Dnia Babci, Dziadka, Kiermaszu świątecznego (pieczemy

cista, robimy ozdoby choinkowe), pomagamy w akcjach

charytatywnych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak scharakteryzowaliby Państwo relacje nauczycieli z rodzicami? [WPN] (8967)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Relacje między rodzicami a nauczycielami są bardzo

dobre, opierają się na wzajemnym szacunku,

partnerstwie, życzliwości i zaufaniu.

2 Dyskrecja - nauczyciele nie omawiają problemów przy

innych osobach.

3 Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą.

4 Nauczyciele są otwarci na propozycje i sugestie

rodziców.

5 Panuje dobra komunikacja pomiędzy nauczycielami a

rodzicami.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu? [WD] (8492)

Tab.5

Numer Analiza

1 • Szacunku do drugiego dziecka, empatii. •

Respektowania potrzeb drugiego dziecka. •

Porozumiewania bez przemocy. • Przestrzegania zasad

ustalonych wspólnie i zobrazowanych w Kontraktach

grupy. • Dialogu. • Nazywania uczuć, emocji.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób dzieci odnoszą się do siebie? [WR] (9825)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 Dzieci są dobrze do siebie nastawione, uczą się

pozytywnych zachowań (kontrakty grupowe), używają

wobec siebie magicznych słów (proszę dziękuję,

przepraszam), są tolerancyjne dla innych np. ze względu

na rasę, niepełnosprawność, są empatyczne.

2 Chętnie się ze sobą bawią, rozmawiają, pomagają sobie

(dzieci starsze młodszym).

3 Odnoszą się do siebie z szacunkiem, życzliwością.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak Państwo myślą, czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają Państwo

swoją opinię - proszę podać kilka przykładów. [WPN] (2846)

Tab.7

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podczas

pobytu w przedszkolu starają się zapewnić

wychowankom poczcie bezpieczeństwa poprzez:

• przestrzeganie ramowego rozkładu dnia (czas na

zabawę, naukę, zajęcia dodatkowe, wycieczki, czas

relaksu, odpoczynek), • rozpoznawanie i zaspakajanie

potrzeb dziecka, • przestrzeganie kontraktu grupowego,

• bieżące rozwiązywanie problemów, • prezentowanie

pogodnej i przyjaznej postawy, • tworzenie miłej

atmosfery, • umożliwienie dzieciom przyniesienia z domu

ulubionej zabawki, • zapewnienie odpowiedniej ilości

osób pracujących w grupie, • dzieci się przytulają, czują

się bezpieczne psychicznie, mają zaufanie, • brak

wypadków, • zapewnienie zabawek, sprzętu w salach i

na placu zabaw z certyfikatami.

2 Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w przedszkolu otrzymują Państwo jako organ

prowadzący? Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia

bezpieczeństwa w przedszkolu? [WPOP] (8966)

Tab.8

Numer Treść odpowiedzi

1 Coroczne protokoły dotyczące bhp.

2 Przegląd dokonywany przez strażaków.

3 Organ prowadzący w celu zwiększenia bezpieczeństwa w

przedszkolu podejmuje różne działania, np.: remonty,

wymiana zabawek, przeglądy obiektu, usuwanie usterek.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale, korytarz, łazienka) są urządzone tak, by

były bezpieczne dla dzieci? Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci (jaki jest stan techniczny

urządzeń)? [OP] (8644)

Tab.9

Numer Analiza

1 Wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci

są bezpieczne. W salach zabaw meble dostosowane są

do wieku i wzrostu dzieci, wszystko jest w zasięgu

wzroku i ręki dziecka (meble, zabawki i wykładziny

posiadają wymagane certyfikaty). W łazienkach

dziecięcych toalety i umywalki dostosowane są do

wzrostu dzieci. Dzieci korzystają z jednorazowych

ręczników papierowych, jest miejsce na kubeczek,

szczoteczkę i pastę dla każdego dziecka. Mydła są w

pojemnikach. Pomieszczenia sanitarne (umywalki,

toalety) są zlokalizowane przy salach dydaktycznych.

Plac zabaw jest ogrodzony, bezpieczny dla dzieci, sprzęt

z atestami, aktualne przeglądy bhp i ppoż. Urządzenia

na placu zabaw są nowe 2014 i 2015r. – posiadają

certyfikaty i aktualne przeglądy.
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Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Wiedza wychowanków, na temat pożądanych i oczekiwanych od nich zachowań, potwierdza

skuteczność podejmowanych działań wychowawczych.  Dzieci w przedszkolu są informowane, jakich

zasad postępowania należy przestrzegać (Wykres 1j). Zdaniem dzieci - "Przedszkolak powinien: • grzecznie się

zachowywać, • wrzucać śmieci do kosza, • po sobie sprzątać, • odkładać zabawki na miejsce, • pomagać innym.

Przedszkolak nie powinien: • przeszkadzać innym, • biegać, • bałaganić.". Dzieci potrafią zachować się zgodnie

z zasadami, jakie są im przekazywane m.in.:

● Odwołują się do kontraktów grupowych.

● Wiedzą, jak się zachować w łazience, przy posiłku, na placu zabaw, podczas zajęć.

● Używają zwrotów grzecznościowych.

● Potrafią przeprosić kolegę.

● Wiedzą, że trzeba pomagać.

● Potrafią przyznać się, gdy zrobią coś złego (Tab. 1).

Powyższe znalazło potwierdzenie podczas obserwowanych zajęć - dzieci bawiły się wspólnie, pomagały sobie

nawzajem, potrafiły się wyciszyć i wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy.

Wykres 1j
 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 39/115

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są im przekazywane? Proszę o

uzasadnienie. [WPN] (8384)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dzieci potrafią zachowywać się zgodnie z zasadami jakie

są im przekazywane.

2 Wiedzą jak się zachować w łazience, przy posiłku, na

leżaczkach, na placu zabaw, w sali gimnastycznej, na

zajęciach.

3 Używają zwrotów grzecznościowych, potrafią przeprosić

kolegę, wiedzą, że trzeba sobie pomagać.

4 Potrafią przyznać się, gdy zrobią coś złego.

5 Odwołują się do kontraktów grupowych.

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

oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Działania nauczycielek, mające na celu wzmacnianie pożądanych oraz eliminowanie niewłaściwych

zachowań dzieci są spójne i wspomagane są przez pracowników niepedagogicznych. W przedszkolu

dba się o to, żeby dzieci zachowywały się w oczekiwany (zgodny z normami) sposób. W tym celu wszystkie

nauczycielki podejmują jednolite, adekwatne działania mające na celu zarówno wzmacnianie właściwych, jak

i eliminowanie/zapobieganie niepożądanych zachowań. Przykłady tego typu działań, to m.in.:

● przypominanie i odwoływanie się do "Kontraktu grupy";

● stosowanie ustalonego i znanego dziecku systemu nagród i kar;

● tworzenie opowiadań i historyjek ukazujących dobre i złe przykłady ludzkich zachowań;

● oglądanie edukacyjnych przedstawień teatralnych;

● przydzielanie funkcji np. dyżurnego;

● informowanie rodziców o zachowaniu dziecka.

W tych działaniach nauczycielki wspierane są przez pracowników niepedagogicznych (Tab. 1 - 3). Obserwowane

zajęcia potwierdzają, że nauczycielki wzmacniają pożądane zachowania dzieci i odpowiednio reagują

na niepożądane zachowania wychowanków. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w przedszkolu reagują Państwo na zachowania niepożądane wychowawczo?

[WN] (8379)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Wspólne ułożenie Kodeksu grupowego.

2 Upomnienia ustne.

3 Nie przydzielanie nagrody.

4 Chwilowe odsunięcie od zabawy.

5 Czasowe odebranie przydzielonych funkcji.

6 Poinformowanie rodziców o niepożądanym zachowaniu.

7 Odwołanie się do kontraktu grupowego.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wzmacniają Państwo właściwe zachowanie dzieci? [WN] (10164)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Pochwała indywidualna.

2 Pochwała przed całą grupą.

3 Pochwała przed rodzicami.

4 Oklaski.

5 Przydział funkcji np.: dyżurnego.

6 Powierzanie wiodących ról w zabawie.

7 Pieczątki na dłoni.
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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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Aby radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dzieci w

przedszkolu stosuje się:

• umacnianie dzieci w postępowaniu zgodnym z regułami

i normami życia społecznego poprzez wspólne rozmowy

w grupie, • przypominanie "Kontraktu grupy" , •

czytanie odpowiednich tekstów popartych ilustracjami, •

tworzenie opowiadań i historyjek ukazujących dobre i złe

przykłady ludzkich zachowań, • oglądanie przedstawień

teatralnych.

2 W przypadku niepożądanych zachowań w przedszkolu

stosuje się:

• wstrzymanie przyznania nagrody, • udzielanie

upomnień ustnych, • czasowe odebranie przydzielonej

funkcji, • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, •

odwoływanie się do "Kontraktu grupy", • informowanie

rodziców o zachowaniu dziecka.

3 W przypadku właściwych zachowań w przedszkolu

stosuje się:

• pochwałę indywidualną, • pochwałę przed całą grupą

(oklaski), • pochwałę przed rodzicami, • przydział funkcji

np. dyżurnego, • powierzanie wiodących ról w zabawie.

4 Jesteśmy włączeni w te działania. • Stosujemy pochwałę indywidualną w przypadku

właściwych zachowań. • W przypadku niepożądanych

zachowań stosujemy upomnienie ustne. • O zachowaniu

dzieci z rodzicami rozmawiają tylko nauczyciele, my

jesteśmy zobowiązani do dyskrecji i tajemnicy. • W

uzgodnieniu z nauczycielami stosujemy metody, które

wcześniej były uzgodnione z rodzicami.

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

własne i działania podejmowane w grupie.

Powszechnym działaniem nauczycielek jest zachęcanie wychowanków do podejmowania decyzji

oraz brania odpowiedzialności za nie. Wszystkie nauczycielki stwarzają dzieciom możliwość dokonywania

wyboru i podejmowania decyzji oraz kształtują u dzieci poczucie odpowiedzialności za działania własne

i działania zespołowe m.in. poprzez:

● umożliwianie dzieciom samodzielnego wyboru zabaw, technik plastycznych;

● przydzielanie i rozliczanie z powierzanych ról i funkcji (dyżurnego, opiekuna kącika zieleni, opiekuna

zwierzątka);

● tworzenie warunków do współdziałania dzieci np.: praca w grupach, praca w parach;

● umożliwienie opieki nad kolegą.
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Ponadto dzieci mają możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji w zakresie: swobodnej zabawy

lub miejsca zabawy; kolegi do zabawy; książek do czytania; komponowania kanapek (Tab. 1 - 3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób kształtują Państwo odpowiedzialność dzieci za działania własne i działania

podejmowane w grupie? [WN] (9843)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania

problemów.

2 Tworzenie warunków do współdziałania dzieci np.: praca

w grupach, praca w parach.

3 Odwoływanie się do Kodeksu przedszkolaka.

4 Powierzanie ról.

5 Opieka nad kolegą.

6 Opieka nad kącikami zieleni i zwierzątkami w sali.

7 Angażowanie do wykonywania elementów dekoracji,

zaproszeń, laurek.

8 Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w

kontaktach koleżeńskich.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich sytuacjach dzieci mają możliwość dokonania wyboru i podejmowania decyzji? Proszę

podać przykłady. Jak często ma to miejsce? [WN] (9844)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Samodzielne komponowanie kanapek.

2 Nalewanie napojów.

3 Wybór zabawek.

4 Wybór książki do czytania.

5 Wybór sposobu wykonania pracy plastycznej.

6 Samodzielne ubieranie się i rozbieranie się oraz

korzystanie z toalety.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy sami możecie wybierać zabawy, w które chcecie się bawić? [SSRZD] (8395)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Możemy sami wybierać zabawy.
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Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Monitorowanie działań wychowawczych jest działaniem systemowym, mającym na celu

formułowanie wniosków służących modyfikacji tych działań. Widoczna jest użyteczność

wykorzystanych wniosków. Monitorowanie działań wychowawczych w przedszkolu polega m.in.

na codziennej obserwacji dzieci w różnych sytuacjach tj. podczas zabawy, w trakcie zajęć, podczas

wykonywania czynności samoobsługowych, w czasie pobytu na świeżym powietrzu, podczas uroczystości

przedszkolnych i imprez zewnętrznych. Ponadto: dokonywania jest diagnoza gotowości szkolnej; prowadzone są

rozmowy z rodzicami,  ze specjalistami oraz z nauczycielami zajęć dodatkowych; przeprowadzana jest

ewaluacja wewnętrzna w tym zakresie (Wykres 1j), (Tab. 1). W wyniku prowadzonego monitoringu określono

potrzeby wychowawcze, które wymusiły konieczność modyfikacji działań wychowawczych, np.:

1. Zawarto kontrakty grupowe z rodzicami - ustalono zasady obowiązujące w każdej grupie wiekowej.

2. Ustalono jednolity dla całego przedszkola system motywowania dzieci (nagrody i kary) - modyfikacja

Koncepcji Pracy Przedszkola, programów wychowawczego i profilaktyki.

3. Wprowadzono innowację pedagogiczną pt. ,,Droga jest celem" opartą na pedagogice Marii Montessori,

która kształtuje u dzieci samodzielność w podejmowaniu decyzji i myśleniu (Tab. 2 - 4).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w przedszkolu prowadzony jest monitoring działań wychowawczych? [WD]

(8404)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W przedszkolu prowadzony jest monitoring działań

wychowawczych:

1. Obserwacje wielorakiej aktywności dziecka w

przedszkolu: • podczas bieżącej pracy z dzieckiem, •

podczas zabawy swobodnej w sali i ogrodzie

przedszkolnym, • w trakcie uczestnictwa w

uroczystościach, • na wycieczkach, spotkaniach,

konkursach itp. 2. Podczas dokonywania obserwacji

pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej. 3. Poprzez

rozmowy ze specjalistami (logopeda, psycholog,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej) oraz nauczycielami

zajęć dodatkowych (instruktor tańca, nauczyciel rytmiki,

języka angielskiego). 4. Poprzez rozmowy z innymi

nauczycielem - ustalenie wspólnych kierunków działania.

5. Poprzez rozmowy z rodzicami. 6. W trakcie

przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej (2015/2016 rok

szkolny badano wymaganie - ,,Kształtowane są postawy

i respektowane normy społeczne").

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie potrzeby określono w wyniku monitorowania działań wychowawczych? [WD] (8405)

Tab.2

Numer Analiza

1 1. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodzic –

dziecko - nauczyciel (opracowanie z rodzicami systemu

nagradzania i karania), w związku z tym zaistniała

potrzeba: • modyfikacji Koncepcji Pracy Przedszkola, •

modyfikacji programu wychowawczego i profilaktyki, •

zawarcia grupowych kontraktów z rodzicami. 2.

Ustalenie, że ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym

2015/2016 będzie podlegało wymaganie "Kształtowane

są postawy i respektowane normy społeczne". 3.

Intensywniejsze kształtowanie u wychowanków

samodzielności w myśleniu, podejmowaniu decyzji. 4.

Upowszechnianie i pogłębianie znajomości praw i

obowiązków dziecka (realizacja projektu ,,Mam prawo do

swych praw").
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych w odniesieniu do rozpoznanych

potrzeb? Jeśli tak, prosimy o podanie przykładu. [WD] (8399)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Zaistniała potrzeba modyfikowania działań

wychowawczych w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb.

Podjęte w tym zakresie działania: 1. Zawarto kontrakty

grupowe z rodzicami - na zebraniach wspólnie ustalono

zasady obowiązujące w każdej grupie wiekowej

(dotyczące m.in. przyprowadzania do przedszkola dzieci

zupełnie zdrowych, przynoszenia zabawek). 2. Ustalenie

jednolitego dla całego przedszkola systemu

motywowania dzieci (nagrody i kary) - modyfikacja

Koncepcji Pracy Przedszkola, programów

wychowawczego i profilaktyki. 3. Wprowadzenie

innowacji pedagogicznej pt. ,,Droga jest celem" opartej

na pedagogice Marii Montessori, która kształtuje u dzieci

samodzielność w podejmowaniu decyzji i myśleniu.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych w odniesieniu do rozpoznanych

potrzeb? Jeśli tak, prosimy o podanie przykładu. [WN] (8399)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Zmiana w ustaleniach kontraktu z rodzicami.

2 Zmiany w systemie kar i nagród.

3 Zmiany systemu motywowania w grupie wychowanków.

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola. 

Powszechnym działaniem nauczycielek są działania antydyskryminacyjne - adekwatne do specyfiki

przedszkola. Przykłady podejmowanych działań w tym zakresie:

1. Obchody Dnia Przyjaźni.

2. Aktywizacja seniorów - współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

3. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – realizacja projektu ,,Mam prawo do swych praw”.

4. Udział w akcji „Pączek dla Afryki”.

5. Udział w akcjach charytatywnych dla Fundacji „Gajusz”.

6. Zbiórka nakrętek dla Sebastianka.
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7. Wspólne zabawy dzieci z dziećmi niepełnosprawnymi.

8. Pogadanki dotyczące odmienności.

9. Pedagogizacja rodziców - nt. dziecka z mutyzmem (Wykres 1o i 1w), (Tab. 1- 2).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiegać wykluczeniu dzieci z powodu:

zamożności, religii, wyglądu, płci? [WR] (10482)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Aby zapobiegać wykluczeniu są podejmowane rozmowy

z dziećmi, rodzicami, zapraszane są do przedszkola

osoby z niepełnosprawnością (dziecko na wózku

inwalidzkim dla którego była prowadzona akcja

charytatywna – zbieranie nakrętek).

2 Dzieci uczą się szacunku do osób starszych – zapraszani

są do przedszkola na spotkania emeryci, dziadkowie,

babcie.

3 Dzieci uczestniczą w przedstawieniach edukacyjnych

dotyczących kształtowania odpowiednich postaw.

4 Zawierane są w grupach kontrakty, których należy

przestrzegać.

5 Prowadzone są szeroko rozumiane pogadanki na temat

tolerancji.

6 Przedszkole współpracuje z Fundacją Gajusz, która

pomaga dzieciom z problemami zdrowotnymi.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkolną Państwo

podejmujecie? [WN] (10481)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Dzień przyjaźni (integracja okolicznych przedszkoli).

2 Akcja charytatywna dla Fundacji „Gajusz” (wspomaganie

dzieci niepełnosprawnych).

3 Wspólne zabawy dzieci z dziećmi niepełnosprawnymi.

4 Codzienne pogadanki dotyczące odmienności.

5 Przedstawienia teatralne np.: „Magia słów”, „Brzydula”,

„Tomcio Paluszek”.

6 Szacunek dla seniorów – Dzień Babci i Dziadka,

współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
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W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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 uzgadnianiu kierunków działań wychowawczych. W trosce o jednolite działania

wychowawcze nauczyciele rozmawiają z rodzicami na temat skuteczności tych działań (eliminowanie zagrożeń

i wzmacnianie właściwych zachowań) oraz wspólnie ustalają dalsze kierunki pracy wychowawczej. Rodzice

włączani są do analizy i oceny działań wychowawczych m.in.: prowadzone są zebrania ogólne i indywidualne

rozmowy; ustalane są działania w celu osiągnięcia oczekiwanych zachowań dziecka; ustalane i analizowane są

przyczyny niepożądanych zachowań dziecka; uzgadniane są jednolite oddziaływania domu i przedszkola;

ustalane są systemy nagradzania i karania; uzgadniana jest organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych

(Tab. 1 - 3). W ocenie rodziców działania wychowawcze podejmowane w przedszkolu są skuteczne, jednak

zaistniała potrzeba dokonania pewnych zmian w tym zakresie (Tab. 4 - 5). 

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 Zawarcie kontraktu z rodzicami.

2 Rozmowy indywidualne i na zebraniach.

3 Współorganizacja uroczystości i imprez w przedszkolu.

4 Wymiana zdań podczas prelekcji dla rodziców i spotkań

ze specjalistami.

5 Zgłaszanie propozycji ewentualnych zmian w koncepcji

pracy oraz w programach wychowawczym i profilaktyki i

wspólna ich modyfikacja.

6 Wspólne omawianie wyników obserwacji i diagnoz

pedagogicznych.
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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 1. Wypracowanie w grupach Kontraktów z rodzicami -

jednolitego systemu wzmocnień pozytywnych i

negatywnych - zebrania indywidualne. 2. Uzgodnienie

nagradzania za przynoszone surowce wtórne

(wyeliminowanie niezdrowej rywalizacji. 3. Indywidualne

rozmowy nauczyciela z rodzicem (omówienie obserwacji

pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej lub wg.

potrzeb). 4. Rozmowy z psychologiem przedszkolnym -

wypracowywanie wspólnego frontu działań

wychowawczych. 5. Rozmowy z psychologiem z Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełchatowie.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rozmawiali Państwo z nauczycielami na temat skuteczności działań wychowawczych

prowadzonych w przedszkolu (dotyczących eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań)? [WR]

(8362)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Rodzice rozmawiają z nauczycielami na temat

podejmowanych działań wychowawczych podczas

ogólnych spotkań, w indywidualnych kontaktach.

Wiemy o prowadzonych akcjach wychowawczych we

współpracy z policją, strażą pożarną, o organizowanych

konkursach związanych z wiedzą dzieci nt. bezpiecznych

zachowań. Kształtowane są w przedszkolu zachowania

poprzez przyjęte kontrakty grupowe, są kształtowane

postawy patriotyczne (udział w uroczystościach,

programach "Jestem Patriotą"), prozdrowotne, w

zakresie ochrony środowiska.

2 Podejmowane działania są skuteczne, ponieważ dzieci

zachowują się zgodnie z obowiązującymi normami, są

życzliwe dla siebie, tolerancyjne, znają zasady ochrony

środowiska (segregacji śmieci), zdrowego odżywiania

się.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy była potrzeba zmiany tych działań? [WR] (8363)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Była propozycja ze strony rodziców wyeliminowania

niezdrowej konkurencji np. nagradzania dzieci za

największą ilość zebranych baterii (teraz są nagradzani

wszyscy bez względu na ilość przyniesionych przez

dziecko baterii).

2 Nastąpiły zmiany w systemie kar i nagród dla dzieci

(zrezygnowano z umieszczania oceny za zachowania na

tablicy).

3 O zachowaniach dzieci rodzice są informowani podczas

indywidualnych kontaktów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaki wpływ mieli Państwo na ich zmianę? [WR] (8364)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nasze propozycje zmian były przedyskutowane na

zebraniu z rodzicami. Wnioski z ustaleń zostały

przekazane dyrekcji oraz nauczycielom i zostały

uwzględnione.

Np.: Zrezygnowano z umieszczania ocen na tablicy –

nauczyciele przekazują informacje o dzieciach w

bezpośrednich rozmowach. Zrezygnowano z nagradzania

dzieci ze względu na ilość zebranych baterii (są

nagradzane wszystkie dzieci, które biorą udział w akcji).

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

W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania kształtujące u wychowanków postawy

odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych.  Z obserwacji zajęć wynika, że dzieci mają

pozostawioną przestrzeń do samodzielności. Widoczna jest ich samodzielność w doborze kolegów do zabawy,

w wyborze sposobu odpoczywania i sposobu w jaki będą pracowały oraz samodzielność w zabawie.

Kształtowana jest u wychowanków postawa opiekuńczości i odpowiedzialności - dzieci uczestniczą w akcjach

charytatywnych, pomagają kolegom, opiekują się roślinami i zwierzętami (Tab. 1).  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy opiekowaliście się czymś (rośliną, zwierzątkiem) w przedszkolu? Komu ostatnio

pomagaliście? [SSRZD] (8332)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Opiekowaliśmy się rybką – karmimy i zmieniamy wodę.

2 Opiekowaliśmy się rzeżuchą – podlewamy wodą.

3 Pomagałam koleżance chorej na kolano – prowadziłam ją

do sali.

4 Pomagamy maluchom – zakładać piżamy.

5 Pomagamy sobie w ubieraniu i zawiązywać buty.
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu podejmowane są działania adekwatne do wcześniej rozpoznanych możliwości

psychofizycznych i potrzeb rozwojowych wychowanków, a także adekwatne do ich sytuacji

społecznej. Widoczna jest różnorodność tych działań, zarówno w zakresie oferty działań

wspomagających, jak i rozwijających - zajęcia dodatkowe (plastyczne, taneczne, językowe

w zakresie języka angielskiego) oraz zajęcia specjalistyczne (terapia logopedyczna, terapia

psychologiczna, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne).

Ponadto przedszkole podejmuje działania innowacyjne m.in. program nauczania dwujęzycznego

oraz zajęcia prowadzone w ramach projektu „Uniwersytet Dziecięcy”.  Rodzice wysoko oceniają

podejmowane w tym zakresie działania uważając, że dzieci w przedszkolu rozwijają swoje

uzdolnienia i zainteresowania oraz uzyskują stosowne wsparcie.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

Przedszkole podejmuje systemowe działania mające na celu rozpoznanie możliwości

psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuację społeczną każdego wychowanka. Stosowane

przez nauczycielki sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci, to:

● obserwacje dzieci;

● rozmowy z dziećmi;

● analizowanie i ocenianie wytworów dzieci;

● rozmowy z rodzicami;

● badania ankietowe przeprowadzane wśród rodziców;

● wymiana spostrzeżeń miedzy nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi;

● rozmowy ze specjalistami - logopedą i psychologiem  (Tab. 1).

Systemowość powyższych działań dostrzega większość ankietowanych rodziców (32 z 41) stwierdzając, że są

prowadzone przynajmniej kilka razy w roku (Wykres 1). Dla dzieci potrzebujących wsparcia przedszkole

organizuje terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną oraz zajęcia

wyrównawczo- dydaktyczne (Tab. 2).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo potrzeby i możliwości dzieci? Jakie są najważniejsze potrzeby

rozwojowe dzieci? [WN] (2999)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci

poprzez:

• Codzienną obserwację spontanicznych zachowań

dzieci. • Obserwację zachowań dzieci podczas zajęć i

zabaw. • Analizę wytworów dziecięcych. • Rozmowy z

dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami

niepedagogicznymi oraz specjalistami – logopeda i

psycholog. • Prowadzenie obserwacji i diagnoz

pedagogicznych. • Przeprowadzanie wśród rodziców

badań ankietowych.

2 Najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci zdiagnozowane

przez nauczycieli:

• Potrzeba bezpieczeństwa. • Potrzeba ruchu i zabawy. •

Potrzeba odpoczynku i relaksu. • Potrzeby poznawcze. •

Potrzeba rozwijania zdolności i zainteresowań. •

Potrzeba tolerancji, akceptacji i uznania. • Potrzeba

przynależności do grupy.

 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 55/115

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Ile dzieci zostało rozpoznanych jako potrzebujące wsparcia w tym lub poprzednim roku

szkolnym? [AD] (8212)

Tab.2

Numer Analiza

1 Rok szkolny 2014/2015 • terapia logopedyczna - 45

dzieci, • terapia psychologiczna -16 dzieci, • gimnastyka

korekcyjno- kompensacyjna -70 dzieci, • zajęcia

wyrównawczo– dydaktyczne - 30 dzieci. Rok szkolny

2015//2016 • terapia logopedyczna - 38 dzieci, • terapia

psychologiczna – 5 dzieci, • gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna- 72 dzieci, • zajęcia wyrównawczo-

dydaktyczne - 20 dzieci.

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.

Przedszkole podejmuje adekwatne działania do rozpoznanych potrzeb i możliwości wychowanków.

Rodzice w wywiadzie stwierdzają, że nauczyciele traktują dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby

i możliwości. W tym celu przedszkole zapewnia m.in.:

● udział dzieci w zajęciach logopedycznych i gimnastyce korekcyjnej;

● pomoc psychologa i pedagoga;

● możliwość rozwijania uzdolnień (plastycznych, tanecznych, językowych w zakresie języka

angielskiego);

● wypoczynek – leżakowanie;

● różne formy aktywności fizycznej;

● zajęcia gwarantujące odpowiedni rozwój intelektualny i psychiczny wychowanków (Tab. 1). 

W oparciu o wnioski z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb wychowanków nauczycielki wykorzystują

zróżnicowane formy i metody pracy, np.:

● zabawy na interaktywnym „Magicznym dywanie”;

● ćwiczenia ruchowe np. zabawy z piłeczkami w suchym basenie;

● zajęciach na „Uniwersytecie Dziecięcym”;

● spotkania z ciekawymi ludźmi np. autorami książek dla dzieci;

● zajęcia na świeżym powietrzu;

● zajęcia dodatkowe np. taniec towarzyski;

● zajęcia z treserem psów;

● udział w konkursach (Tab. 2).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w przedszkolu nauczyciele traktują Państwa dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i

możliwości? Jak to się przejawia? Proszę podać przykłady. [WR] (8202)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele traktują dzieci w sposób uwzględniający ich

potrzeby i możliwości.

2 Dzieci mogą brać udział w zajęciach logopedycznych,

gimnastyce korekcyjnej, uzyskać pomoc psychologa,

pedagoga.

3 Dzieci mogą rozwijać własne talenty - umiejętności

plastyczne, taneczne, językowe (język angielski).

4 Dzieci mogą się wyciszyć, poprzez zorganizowanie dla

nich wypoczynku – leżakowania.

5 Dzieci korzystają z aktywności fizycznej na placu zabaw.

6 Zajęcia z dziećmi są zorganizowane w sposób

zapewniający odpowiedni rozwój intelektualny,

psychiczny i fizyczny.

7 Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy z dziećmi

do ich możliwości.

8 Nauczyciele korzystają z bogato wyposażonego

warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania prowadzą Państwo w oparciu o wnioski płynące z prowadzonego przez Państwa

rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci. [WN] (9552)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa np.: udział w

konkursie „Bezpieczny przedszkolak, "Bezpieczne

przedszkole”.

2 Organizacja leżakowania (3- latki).

3 Zabawy na interaktywnym „Magicznym dywanie”.

4 Ćwiczenia ruchowe np.: zabawy z piłeczkami w suchym

basenie.

5 Codzienny ruch na świeżym powietrzu.

6 Udział dzieci w zajęciach na „Uniwersytecie Dziecięcym”.

7 Spotkania z ciekawymi ludźmi np.: autorami książek dla

dzieci – W. Chotomska, Z. Stanecka, z pszczelarzem.

8 Zajęcia dodatkowe np.: taniec towarzyski.

9 Zajęcia z treserem psów.

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 udzielane wychowankom jest adekwatne do ich potrzeb. Wszyscy lub prawie wszyscy rodzice

uczestniczący w badaniu ankietowym są zdania, że ich dziecko w przedszkolu ma możliwość rozwijania

uzdolnień i zainteresowań (37 z 42) oraz otrzymuje wsparcie w pokonywaniu trudności (41 z 41). Wszyscy

rodzice stwierdzili również, że nauczycielki dają ich dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości 

(Wykres 1j - 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu w sposób zorganizowany prowadzone są zespołowe działania nauczycieli, które

realizowane są w ramach współpracy na poziomie grup wychowawczych i na poziomie zespołów

zadaniowych. Współpraca i współdziałanie nauczycieli prowadzone jest na każdym etapie procesu

edukacyjnego - na etapie planowana, realizowana i analizowania. Nauczyciele skutecznie

współdziałają również przy rozwiązywaniu problemów dotyczących m.in.: opracowania

miesięcznych planów pracy; realizowania zadań dydaktyczno- wychowawczych; organizacji pracy;

awansu zawodowego; organizacji uroczystości przedszkolnych. Wszyscy nauczyciele angażują się

w analizowanie efektów swojej pracy i pracy innych, tym samym wspierają się w autoewaluacji

i doskonaleniu pracy.

Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów

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

W przedszkolu widoczne są systemowo zorganizowane działania zespołowe nauczycieli -

współpraca nauczycieli jest prowadzona na wszystkich etapach procesów edukacyjnych (Tab. 1 i 2).

1. Na poziomie planowania:

● W ramach pracy w zespołach - opracowywanie regulaminów, procedur, harmonogramów, kalendarza

uroczystości; dokonywanie wyboru obszarów do ewaluacji wewnętrznej i zadań priorytetowych;

planowanie pracy przedszkola.

● W ramach poszczególnych grup wychowawczych - opracowywanie zasad i norm obowiązujących

w grupach oraz zakresów obowiązków; tworzenie planu współpracy z rodzicami i ze środowiskiem;

planowanie ramowego rozkładu dnia; tworzenie treści miesięcznych planów pracy oraz planowanie

sposób monitorowania ich realizacji;  planowanie działań wspierających pracę z dzieckiem zdolnym;

planowanie form udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz sposób współpracy

i przepływu informacji między specjalistami, rodzicami i nauczycielami; opracowywanie

indywidualnego programu korygowania i wspomagania rozwoju dziecka.

     2. Na poziomie realizowania:
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● W ramach pracy w zespołach - tworzenie dokumentacji przedszkola; organizowanie przedszkolnych

imprez, uroczystości, wycieczek, konkursów; przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej; realizowanie

programu wychowawczego i profilaktyki; omawianie sytuacji wychowawczych; monitorowanie

realizacji treści zawartych w miesięcznych planach pracy.

● W poszczególnych grupach wiekowych - organizowanie uroczystości grupowych; realizowanie

i korelowanie realizowanych programów; omawianie bieżących spraw dotyczących grupy; współpraca

z nauczycielem języka angielskiego w ramach realizacji innowacji dwujęzyczności.

    3. Na poziomie analizowania:

● Analizowanie - wyników ewaluacji, wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników badań

ankietowych, informacji zwrotnych od rodziców, informacji dotyczących losów absolwentów, efektów

pracy, wyników obserwacji pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej.

● Omawianie szkoleń i zajęć koleżeńskich. 

● Dokonywanie ewaluacji swojej pracy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w przedszkolu? Proszę o

podanie przykładów współpracy nauczycieli na trzech poziomach: podczas planowania, realizowania i

analizowania procesów edukacyjnych w przedszkolu. [WN] (8653)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Współpraca nauczycieli zorganizowana jest na trzech

poziomach: planowania, realizowania i analizowania:

• Opracowywanie regulaminów, procedur,

harmonogramów. • Przydział zadań dodatkowych np.:

kronika, tablice, kąciki dla rodziców, strona internetowa.

• Działania wspierające pracę z dzieckiem zdolnym i

potrzebującym pomocy. • Powołanie zespołów

zadaniowych. • Wspólny udział w ewaluacji zewnętrznej.

• Prowadzenie działań nowatorskich i innowacji

pedagogicznych "Droga jest celem", "Dwujęzyczność". •

Pozyskiwanie informacji np.: postępy dzieci. •

Omawianie sprawozdań. • Wyciąganie wniosków na

postawie efektów pracy i wyników ewaluacji

wewnętrznej. • Analiza pracy własnej. • Monitorowanie

losów absolwentów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w przedszkolu? Proszę o

podanie przykładów współpracy nauczycieli na trzech poziomach: podczas planowania, realizowania i

analizowania procesów edukacyjnych w przedszkolu. [WD] (8653)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W przedszkolu nauczyciele współpracują ze sobą na

trzech poziomach: 1. planowania, 2. realizowania, 3.

analizowania.

Ad.1 • Opracowują regulaminy i procedury, dokonują

wyboru obszarów do ewaluacji. • W ramach pracy

zespołów zadaniowych podejmują decyzje dot.

planowania pracy przedszkola w danym roku w zakresie

promocji, nowelizacji statutu, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Opracowują harmonogramy prac,

kalendarz uroczystości, wybierają zadania priorytetowe.

• W ramach poszczególnych grup wychowawczych

wypracowują zasady i normy obowiązujące w grupach

oraz zakresy obowiązków, tworzą plan współpracy z

rodzicami i ze środowiskiem, ramowy rozkład dnia,

planują treści miesięcznych planów pracy oraz sposób

monitorowania ich realizacji. Planują działania

wspierające pracę z dzieckiem zdolnym oraz wyłaniają

dzieci, którym niezbędne jest udzielenie pomocy

psychologiczno- pedagogicznej, uzgadniają formę

udzielenia tej pomocy oraz sposób współpracy i

przepływu informacji między specjalistami, rodzicami i

nauczycielami. Opracowują na poziomie grupy

indywidualny program korygowania i wspomagania

rozwoju dziecka. Ad. 2 • W ramach pracy w zespołach

tworzą dokumentację przedszkola, organizują

przedszkolne imprezy, uroczystości, wycieczki, konkursy.

• Wspólnie biorą udział w ewaluacji wewnętrznej. •

Realizują program wychowawczy i profilaktyki, omawiają

sytuacje wychowawcze, monitorują realizację treści

zawartych w miesięcznych planach pracy, • W

poszczególnych grupach wiekowych organizują

uroczystości grupowe, współpracują przy realizacji i

korelacji realizowanych programów. Omawiają bieżące

sprawy dotyczące grupy. • Współpraca z nauczycielem

języka angielskiego w ramach realizacji innowacji

dwujęzyczności. Ad. 3 • Analizują wyniki ewaluacji,

wnioski z nadzoru pedagogicznego, wyniki ankiet oraz

informacji zwrotnych od rodziców. • Analizują informacje

dot. losów absolwentów. • Omawiają szkolenia i zajęcia

koleżeńskie. • Analizują efekty pracy oraz wyniki

obserwacji pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej.

• Dokonują ewaluacji swojej pracy.



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 62/115

      

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

Nauczycielki skutecznie współdziałają przy rozwiązywaniu problemów zarówno dydaktyczno-

wychowawczo- opiekuńczych, jak i organizacyjnych. Najczęściej wspólne pokonywanie trudności

i udzielane wsparcie dotyczy:

● pomocy w organizowaniu uroczystości przedszkolnych;

● prowadzenia zajęć edukacyjnych;

● tworzenia miesięcznych planów pracy;

● prowadzenia działań charytatywnych i antydyskryminacyjnych;

● organizowania wyjazdów edukacyjnych (Tab. 1 i 2).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach, w swojej pracy z dziećmi korzystają Państwo z pomocy innych

nauczycieli? [WN] (10635)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Planowanie, organizowanie i realizowanie uroczystości

przedszkola.

2 Udział w zajęciach koleżeńskich i otwartych.

3 Wymiana informacji.

4 Praca w zespołach zadaniowych.

5 Spotkania w ramach wewnętrznego doskonalenia

zawodowego.

6 Opracowywanie planów miesięcznych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać konkretne przykłady zastosowania pomocy innych nauczycieli i jej efekty? [WN]

(8512)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Organizacja kiermaszu „Gajusz” – świadomość

wychowanków nt. tolerancji.

2 Organizacja wyjazdów (wycieczki, teatr, "Giganty Mocy")

– umożliwienie wyjazdów w przypadku braku wymaganej

ilości opiekunów.

3 Dzielenie się obowiązkami podczas występów

artystycznych dzieci – właściwy przebieg uroczystości.
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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.

Powszechną praktyką nauczycielek jest wzajemna pomoc w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy. 

Wszystkie nauczycielki prowadzą autoewaluację pracy współpracując w tym zakresie z innymi - zgodnie

oceniając tę współpracę jako przydatną (Wykres 1j - 3j). Nauczycielki zespołowo planują, pracują, rozwiązują

problemy i analizują efekty swojej pracy (Tab. 1 i 2), (Wykres 1o). Elementy pracy własnej, jakie najczęściej

poddawane są autoewaluacji, to:

● metody pracy z dzieckiem;

● efektywne wykorzystanie czasu na działania nauczyciela;

● praca z dzieckiem zdolnym;

● współpraca z rodzicami;

● sposób prowadzenia spotkań z rodzicami;

● wykorzystanie środków dydaktycznych wg Montessori;

● doskonalenie warsztatu pracy;

● wykorzystanie tablicy interaktywnej (Wykres 2o).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Wykres 1o
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Wykres 2o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób nauczyciele współpracują ze sobą w ewaluacji własnej pracy? [WD] (8192)

Tab.1

Numer Analiza

1 • Współpraca widoczna jest każdego dnia, gdy

nauczycielki omawiają pojawiające się problemy

wychowawcze, dzielą się doświadczeniem, konsultują

metody działania oraz uzgadniają wspólny nurt

postępowania. • Dzielą się doświadczeniami i udzielają

porad podczas organizowania zajęć dydaktycznych,

wycieczek, uroczystości również w ramach

wewnętrznego doskonalenia zawodowego. • Uczestniczą

w zajęciach koleżeńskich. • Nauczycielki odbywające

staż odbywają konsultacje z opiekunem stażu,

prowadzone są obserwacje zajęć zakończone ich

omówieniem, dwa razy w roku dokonują samooceny,

która służy refleksji, podsumowaniu i ewaluacji własnej

pracy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciele pomagają sobie nawzajem podczas ewaluacji swojej pracy? [WN]

(8180)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Dzielenie się doświadczeniami.

2 Omawianie pojawiających się trudności.

3 Opracowanie planów miesięcznych.

4 Konsultacje z opiekunem stażu.

5 Wykorzystywanie własnych umiejętności w celu pomocy

koleżance.
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Wymaganie:

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych działań.

Przedstawia korzyści wynikające z uczęszczania dzieci do placówki i upowszechnia wartości

wychowania przedszkolnego m.in.: wieloaspektowy rozwój dziecka w przedszkolu; rola, jaką

odgrywa przedszkole w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych, czynności

samoobsługowych, rozwoju mowy, samodzielności, rozwoju osobowości; rozpoznawanie potrzeb

dziecka; wyrównywanie szans; rozwijanie zainteresowań; dobre przygotowanie dzieci

do osiągnięcia dojrzałości szkolnej; wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.

Środowisko lokalne pozytywnie postrzega wytyczone przez przedszkole kierunki działań.

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.

Wiadomości przekazywane przez przedszkole rodzicom i środowisku lokalnemu mają istotne

znaczenie dla promowania wartości wychowania przedszkolnego. Informacje, jakie przedszkole

przekazuje rodzicom, aby przekonać ich o wartości wychowania przedszkolnego, (Tab.1) to:

● wieloaspektowy rozwój dziecka w przedszkolu;

● rola, jaką odgrywa przedszkole w kształtowaniu umiejętności społecznych, czynności

samoobsługowych, rozwoju mowy, doskonalenia samodzielności, rozwoju osobowości i rozpoznawaniu

potrzeb dziecka, wyrównania szans i rozwijania zainteresowań;

● dobre przygotowanie dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej - wspieranie rodziców w wychowaniu

i edukacji dzieci;

● zachęcanie do posyłania dziecka do przedszkola - ciekawa oferta zajęć;

● prezentacja umiejętności dzieci, rozsyłanie listów zapraszających dzieci i rodziców do wspólnych

zabaw integracyjnych na terenie przedszkola w czasie Dni Adaptacyjnych Przedszkola.

Na tablicy dla rodziców umieszczane są różne artykuły z czasopism pedagogicznych, które zachęcają

do posyłania dziecka do przedszkola. W czerwcu organizowane jest spotkanie integracyjne z rodzicami dzieci

-przyszłymi przedszkolakami.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje są przekazywane rodzicom, aby przekonać ich o wartości wychowania

przedszkolnego? [AD] (10483)

Tab.1

Numer Analiza

1 • O wieloaspektowym rozwoju dziecka w przedszkolu. •

O ważnej roli, jaką odgrywa przedszkole w kształtowaniu

umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych,

rozwoju mowy, doskonalenia samodzielności, rozwoju

osobowości i rozpoznawaniu potrzeb dziecka,

wyrównania szans i rozwijania zainteresowań. • O tym,

że przedszkole doskonale przygotowuje dzieci do

osiągnięcia dojrzałości szkolnej - wspiera rodziców w

wychowaniu i edukacji dzieci. • Zachęcanie do posyłania

dziecka do przedszkola - ciekawa oferta zajęć. •

Prezentacja umiejętności dzieci, rozsyłanie listów

zapraszających dzieci i rodziców do wspólnych zabaw

integracyjnych na terenie przedszkola w czasie Dni

Adaptacyjnych Przedszkola. Na tablicy dla rodziców

umieszczane są różne artykuły z czasopism

pedagogicznych, które zachęcają do posyłania dziecka

do przedszkola. W czerwcu organizowane jest spotkanie

integracyjne z rodzicami dzieci -przyszłymi

przedszkolakami.

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

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania

przedszkolnego.

Przedszkole podejmuje liczne celowe działania promujące wartość wychowania przedszkolnego. 

Respondenci (dyrektor, partnerzy przedszkola oraz przedstawiciela organu prowadzącego) podali przykłady

takich działań:

● Publikacje w prasie.

● Organizacja Dni Otwartych.

● Promocja na stronie internetowej.

● Promocja na występach- Dni Kleszczowa.

● Udział w Gali Tańca Towarzyskiego.

● Udział w Konkursach, przeglądach  (,,Kolędować małemu", Tęczowe wierszyki, konkursy plastyczne

org. przez GOK, Liceum i Straż Pożarną).
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● Udział w Spartakiadzie przedszkolaków - Bieg po zdrowie.

● Kiermasz charytatywny dla Fundacji Gajusz.

● Organizacja uroczystości przedszkolnych, np.: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka,

Dzień Rodziny.

● Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

● Spotkania z seniorami Uniwersytetu III wieku.

Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Wszyscy rodzice oraz partnerzy placówki wyrażają pozytywne opinie na temat koncepcji pracy

placówki, są to sytuacje powszechne. Ich zdaniem przedszkole:

● jest bardzo dobre, przyjazne;

● w pełni spełnia wyznaczone cele i zadania;

● jest otwarte na innowacyjność oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

● bardzo dobrze przygotowuje wychowanków do kolejnego etapu edukacyjnego;

● widoczna jest duża dbałość o wyposażenie placówki.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu widoczna jest dialogiczność procesu komunikacji z rodzicami. Rodzice uczestniczą

w procesach decyzyjnych oraz partycypują w realizacji działań adekwatnych do potrzeb

rozwojowych wychowanków. Placówka jest otwarta na inicjatywy rodziców i w sposób użyteczny je

realizuje m.in. w zakresie: uatrakcyjniania i poszerzania oferty zajęć programowych i oferty zajęć

dodatkowych np. w zakresie wprowadzenia innowacji dwujęzyczności; uczestnictwa w akcjach

charytatywnych i ekologicznych; ujednolicania działań wychowawczych; czynnego udziału rodziców

w zajęciach. Zarówno rodzice, jak i dyrektor podkreślają wieloaspektowość korzyści, jakie odnoszą

dzieci oraz placówka, w związku z wdrożeniem inicjatyw rodziców.

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

Przedszkole systemowo pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców o pracy przedszkola. Widoczna jest

dialogiczność procesu komunikacji z rodzicami, którzy są zachęcani do wypowiadania się na temat pracy

przedszkola i mogą wyrażać swoje opinie podczas:

● rozmów z nauczycielami - rozmowy indywidualne i zebrania grupowe;

● rozmów z dyrektorem;

● uroczystości i imprez przedszkolnych;

● badań ankietowych

lub poprzez pocztę e- mailową  i „Gadającą Skrzynkę” (Tab. 1), (Wykres 1w).

Przykłady działań, które były zrealizowane w wyniku uzgodnień z rodzicami:

●  wyeliminowanie niektórych potraw z jadłospisu;

● zorganizowanie szkolenia ,,Pięć smaków" dla pracowników kuchni;

● opracowanie oferty zajęć dodatkowych i wycieczek;

● modyfikacja oddziaływań wychowawczych; 

● wprowadzenie innowacji pedagogicznej wg. M. Montessori oraz innowacji dwujęzyczności;

● ustalenie kalendarza imprez przedszkolnych (Tab. 2 i 3).

Zdaniem większości ankietowanych rodziców (40 z 41) ich opinie mają wpływ na funkcjonowanie przedszkola

(Wykres 1j). Obserwacja placówki pozawala stwierdzić, że w upowszechnianych przez przedszkole informacjach

dla rodziców jest zawarta zachęta do wyrażania opinii (Tab. 4).
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób rodzice mogą dzielić się z Państwem swoimi opiniami na temat działalności

przedszkola? [WN] (3114)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Rozmowy z nauczycielami - indywidualne i grupowe.

2 Badania ankietowe.

3 „Gadająca Skrzynka”.

4 Podczas uroczystości.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmodyfikowane przez przedszkole pod

wpływem opinii rodziców? Jeżeli tak, to proszę podać przykłady. [WD] (8137)

Tab.2

Numer Analiza

1 • Wyeliminowanie niektórych potraw z jadłospisu -

zorganizowanie szkolenia ,,Pięć smaków" z Anną

Krasucką dla pracowników kuchni szkół i przedszkoli

Gminy Kleszczów. • Wybór zajęć dodatkowych i

wycieczek. • Zmiany oddziaływań wychowawczych -

omówienie z rodzicami systemu wzmocnień

pozytywnych. • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej

M. Montessori – akceptacja rodziców. • Wprowadzenie

innowacji dwujęzyczności.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykłady działań, które były zrealizowane w wyniku uwzględnienia opinii

rodziców. [WN] (9553)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Wprowadzenie dwóch innowacji pedagogicznych.

2 Uzgodnienie form nagradzania za przynoszone surowce

wtórne.

3 Wyeliminowanie niezdrowej rywalizacji między dziećmi.

4 Ustalenie zasad przynoszenia do przedszkola zabawek.

5 Wybór ubezpieczyciela.

6 Wyeliminowanie niektórych potraw z jadłospisu.

7 Propozycje kalendarza imprez.

8 Wybór zajęć dodatkowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co świadczy o tym, że w upowszechnianych przez przedszkole informacjach dla rodziców jest

zawarta zachęta do wyrażania opinii (jakiego typu informacje są udostępniane dla rodziców)? [OP] (8153)

Tab.4

Numer Analiza

1 Na ścianach wiszą tablice z informacjami dla rodziców

(dwie tablice z tematyką kompleksową w poszczególnych

grupach oraz realizowaną tematyką innowacji

dwujęzyczności ,,Bilingual kids" - teksty wierszy i

piosenek do pobrania dla dzieci i rodziców). Poza tym są

dwie tablice dedykowane rodzicom: • ,,Kącik dla

rodziców", a w nim informacje o godzinach pracy

przedszkola, godzinach zajęć dodatkowych, godzinach

realizacji podstawy programowej, skład rady rodziców,

wybrany ubezpieczyciel, dane kontaktowe (adres

mailowy, adres strony internetowej, adres przedszkola i

numer telefonu), plakaty o spotkaniach z Łódzkim

Towarzystwem Muzycznym, plakaty o imprezach w GOK-

u, ciekawe artykuły o wychowaniu dzieci oraz zachęta

dla rodziców do wyrażania opinii, składania propozycji i

pomysłów. • Na drugiej tablicy wisi rozkład posiłków,

informacja o alergenach i jadłospis. Pod tablicą wiszą

dokumenty regulujące pracę przedszkola (Koncepcja

Pracy Przedszkola, Statut, Program wychowawczy i

profilaktyki, zadania do planu rocznego, treść innowacji

pedagogicznych. Podstawa programowa wychowania

przedszkolnego, podstawa programowa kształcenia

ogólnego dla szkoły podstawowej oraz procedura

przyprowadzania i odbierania dzieci w PPS w

Łuszczanowicach). W widocznym miejscu wisi również

duży plakat ,,Prawa dziecka", obok szafka z pucharami

oraz wyeksponowane są dyplomy - widoczna oznaka

osiągnięć i działań dzieci. Przedszkole również poprzez

artykuły na stronie internetowej o działalności dzieci,

artykuły w prasie lokalnej oraz współpracę z lokalnymi

instytucjami kieruje informację do rodziców.



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 75/115

      

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

Podejmowane działania we współpracy z rodzicami są adekwatne do potrzeb rozwojowych

wychowanków. Prawie wszyscy (38 z 41) ankietowani rodzice stwierdzają, że nauczycielki rozmawiają z nimi

na temat możliwości rozwoju ich dziecka (Wykres 1j). Przykłady działań wspierających rozwój dzieci

prowadzonych wspólnie z rodzicami:

● organizowanie uroczystości przedszkolnych;

● organizowanie wielu akcji charytatywnych i kiermaszu charytatywnego dla Fundacji Gajusz;

● organizowanie zajęć otwartych;

● udział w imprezach organizowanych poza przedszkolem np. Dni Kleszczowa, Gala Tańca

Przedszkolaków, Bieg po zdrowie;

● realizowanie programu "Akademia Aqufrest", ,,Kubusiowi przyjaciele natury", ,,Czyste powietrze

wokół nas";

● udział w akcji "Całą Polska czyta dzieciom";

● realizowanie projektu  "Rodzic w roli nauczyciela";

● realizowanie przedsięwzięcia  "Rodzic w roli aktora" – przedstawienie ,,Czar Nocy Świętojańskiej";

● organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców;

● współtworzenie programów i projektów "Mały Patriota", "Jestem Europejczykiem", "Jestem mistrzem

matematyki", "Czyste powietrze wokół nas" (Tab. 1 i 2).

Wykres 1j
 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 76/115

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania wspierające rozwój dzieci prowadzi przedszkole wspólnie z rodzicami lub w

uzgodnieniu z nimi? [WD] (8155)

Tab.1

Numer Analiza

1 1. Uroczystości przedszkolne: Pasowanie na

przedszkolaka, Dzień Rodziny, Jasełka, Dzień Babci i

Dziadka. 2. Organizacja kiermaszu charytatywnego dla

Fundacji Gajusz. 3. Udział w akcjach charytatywnych:

"Góra grosza", zbiórka nakrętek, zbiórka Baterii, "Pączek

dla Afryki". 4. Zajęcia otwarte. 5. Imprezy organizowane

poza budynkiem przedszkola: Dni Kleszczowa, Gala

Tańca Przedszkolaków, Bieg po zdrowie. 6. Inicjatywy

prozdrowotne: realizacja programu "Akademia Aqufrest",

,,Kubusiowi przyjaciele natury", ,,Czyste powietrze wokół

nas". 7. Udział w akcji "Całą Polska czyta dzieciom". 8.

Rodzic w roli nauczyciela - "Górnik w przedszkolu",

opowiadanie o ciekawych zawodach. 9. Rodzic w roli

aktora – realizacja przedstawienia ,,Czar Nocy

Świętojańskiej". 10. Wycieczki do zakładów pracy

rodziców. 11. Współtworzenie programów i projektów:

"Mały Patriota", "Jestem Europejczykiem", "Jestem

mistrzem matematyki", "Czyste powietrze wokół nas".

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(10244)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wspólnie z nauczycielami prowadzone są różnorodne

działania:

• współorganizowanie uroczystości integracyjnych, •

organizowanie dla dzieci imprez, • organizowanie dla

dzieci wycieczek do zakładów pracy w których pracują

rodzice, dziadkowie, • wspólnie czytanie książek – udział

w akcji "Cała Polska czyta dzieciom", • pomoc w

organizacji akcji charytatywnych (Góra grosza, zbieranie

nakrętek, Pączek dla Afryki, • pomoc w realizacji

programu "Mały patriota", "Jestem Europejczykiem", •

udział rodziców w przedstawieniach teatralnych dla

dzieci (rodzic w roli aktora).
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Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach służących rozwojowi dzieci.

Rodzice partycypują w realizacji działań podejmowanych w placówce, widoczna jest powszechność

ich uczestnictwa w procesach decyzyjnych.  Rodzice mają wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących

kwestii:

● dydaktycznych - np. w zakresie wprowadzenia innowacji pedagogicznych, wyboru zajęć dodatkowych,

propozycji wycieczek edukacyjnych, organizacji uroczystości przedszkolnych, opiniowania programu

wychowania przedszkolnego;

● wychowawczych  - np. w zakresie programu wychowawczego i profilaktyki, systemu nagradzania

i karania dzieci, wprowadzenia grupowych kontraktów z rodzicami;

● opiekuńczych  - np. w zakresie uwzględniania nawyków dziecka, lęków, preferencji żywieniowych,

stanu zdrowia, niepełnosprawności; 

● okolicznościowych  - np. w zakresie wyboru ubezpieczyciela, zakupów prezentów na Mikołajki, 

promowania zdrowego żywienia w przedszkolu, opiniowania projektu planu finansowego przedszkola,

wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców.

Większość ankietowanych rodziców potwierdza swój udział w podejmowaniu decyzji w sprawach przedszkola

(35 z 41) oraz swój udział w działaniach placówki (32 z 41), (Wykres 1j i 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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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.

Rodzice partycypują w zgłaszaniu inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola i jego wychowanków.

Przykłady tego typu ich inicjatyw, to:

● wprowadzenie dwujęzyczności;

● wyeliminowanie niektórych potraw z jadłospisu - promocja zdrowego żywienia;

● opracowanie kalendarza wycieczek i imprez przedszkolnych;

● opracowanie jednolitego systemu nagród i kar;

● organizowanie zajęć prowadzonych przez rodziców - prezentujących swoje hobby lub interesujący

zawód;

● zapraszanie rodziców do czytania w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom";

● wydłużenie czasu pracy przedszkola (Tab. 1 i 2).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola zostały zgłoszone w tym lub poprzednim

roku szkolnym przez rodziców? [WR] (10486)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 uczestnictwo rodziców w akcji czytania - „Cała Polska

Czyta Dzieciom”

2 udziału w zajęciach otwartych

3 zdrowe odżywianie w przedszkolu,

4 wydłużenie czasu pracy przedszkola ze względu na pracę

rodziców
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice zgłaszali jakieś pomysły do realizacji w

przedszkolu? Jeżeli tak, to proszę wymienić czego one dotyczyły? [AD] (8154)

Tab.2

Numer Analiza

1 1. Wprowadzenie dwujęzyczności. 2. Wyeliminowanie

niektórych potraw z jadłospisu - promocja zdrowego

żywienia. 3. Opracowanie kalendarza wycieczek i imprez

przedszkolnych. 4. Opracowanie jednolitego systemu

nagród i kar. 5. Organizowanie zajęć prowadzonych

przez rodziców, prezentujących swoje hobby lub

interesujący zawód. 6. Zapraszanie rodziców do czytania

w ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom"

Obszar badania: Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.

Przedszkole jest otwarte na inicjatywy rodziców i w sposób użyteczny je realizuje. 

Przykłady zrealizowanych pomysłów zgłoszonych przez rodziców:

● wyeliminowanie niektórych potraw z jadłospisu;

● opracowanie ujednoliconego systemu nagradzania i karania;

● wprowadzenie innowacji dwujęzyczności oraz pomoc w wyborze nauczyciela języka angielskiego;

● organizowanie zajęć prowadzonych przez rodziców – nt. zawodów i zainteresowań;

● uczestniczenie rodziców w akcji "Cała Polska czyta dzieciom";

● wydłużenie czasu pracy przedszkola;

● opracowanie kalendarza wycieczek i imprez (Tab. 1 i 2).

Większość ankietowanych rodziców potwierdza realizację zgłaszanych przez siebie inicjatyw (Tab. 3), (Wykres

1j). Zarówno rodzice, jak i dyrektor widzą wieloaspektowe korzyści dla dzieci i placówki, jakie wynikają

z wdrożenia powyższych inicjatyw, np.:

● dzieci są samodzielne w myśleniu i działaniu;

● dzieci uczą się języka angielskiego;

● dzieci zdrowo się odżywiają;

● dzieci poznały pracę w różnych zakładach na terenie gminy;

● dzieci uczone są, że warto czytać książki;

● dzieci uczone są dbania o środowisko;

● dzieci uczą się kulturalnych zachowań i właściwych relacji międzyludzkich (Tab. 4 i 5).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które pomysły/inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez przedszkole?

[WD] (8141)

Tab.1

Numer Analiza

1 W wyniku sugestii i uzgodnień z rodzicami wprowadzono

następujące zmiany: • eliminowanie niektórych potraw z

jadłospisu, • opracowanie ujednoliconego systemu

nagradzania i karania, • wprowadzenie innowacji

dwujęzyczności oraz pomoc w wyborze nauczyciela

języka angielskiego, • organizowanie zajęć

prowadzonych przez rodziców – nt. zawodów i

zainteresowań. • opracowano kalendarz wycieczek i

imprez.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które pomysły/inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez przedszkole?

[WR] (8141)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wprowadzenie dwujęzyczności

2 rodzice uczestniczą w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

3 wprowadzono zdrowe odżywianie

4 dzieci uczestniczyły w wycieczkach, na zaproszenie

rodziców, w zakładach pracy

5 zorganizowano uroczystość pożegnania przedszkolaków

(rodzice spotkali się i nakręcili film dzieci robiły

pożegnalne prezenty)

6 wydłużono czas pracy przedszkola (dostosowany do

potrzeb rodziców)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Proszę podać przykłady pomysłów. [AR] (8136)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 10

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 inicjatywa zdrowego żywienia

2 ujednolicenie nagród i kar

3 prezentowanie przez rodziców zawodów lub

zinteresowań

4 wycieczki, wyjazdy

5 prezenty na Mikołaja

6 zwiększenie bezpieczeństwa na placu zabaw
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rodziców? [WD] (8142)

Tab.4

Numer Analiza

1 • Wprowadzono dwujęzyczność. • Wprowadzono zdrowe

żywienie w przedszkolu. • Dzieci były na zaproszenie

rodziców w zakładach pracy: Colep, Arix. •

Zorganizowano uroczystość pożegnania przedszkola

przez 6-latków w sposób nietypowy (rodzice spotykali się

i nakręcali film, dzieci robiły pożegnalne prezenty). •

Dzieci są samodzielne w myśleniu i działaniu. • Dzieci

uczą się języka angielskiego. • Dzieci zdrowo się

odżywiają w przedszkolu. • Dzieci poznały pracę w

różnych zakładach na terenie gminy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rodziców? [WR] (8142)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 dzieci uczą się języka angielskiego

2 dzieci uczone są zdrowego odżywiania

3 dzieci uczone są, że warto czytać książki

4 dzieci uczone są dbania o środowisko

5 dzieci poznają zakłady pracy i specyfikę wykonywanych

zawodów

6 dzieci uczą się samodzielności, otwartości, współpracy,

akceptowania inności ze względu np. na

niepełnosprawność

7 dzieci uczą się kulturalnych zachowań i właściwych

relacji międzyludzkich
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Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na

tej podstawie podejmowane są działania ukierunkowane na zaspokojenie tych potrzeb np.:

dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców, podejmowanie działań integrujących

środowisko, umożliwianie odbywania w przedszkolu praktyk studenckich i zawodowych.

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego, realizując

w ten sposób szereg działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Współpraca ta daje

wzajemne, wymierne korzyści i skutecznie wpływa na rozwój dzieci m.in.: poprzez uatrakcyjnienie

zajęć, nabywanie przez dzieci obycia ze sceną, przełamanie przez dzieci lęków i nieśmiałości,

nabywanie przez dzieci nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, uwrażliwienie na piękno,

poznawanie swojej małej ojczyzny.

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

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

W przedszkolu prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na

tej podstawie podejmuje adekwatne inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju. Przedszkole podejmuje

działania  w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, np.:

● dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców;

● prowadzenie edukacji prozdrowotnej rodziców – np.: warsztaty kulinarne;

● podejmowanie działań integrujących środowisko – np.: pikniki rodzinne, akcje charytatywne;

● umożliwianie odbywania w przedszkolu praktyk studenckich i zawodowych;

● podejmowanie działalności kulturalnej, np.: występy taneczne, przedstawienia teatralne (Tab. 1).

Zdaniem przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole podejmuje działania mające na celu zaspokojenie

społeczności lokalnej, m.in.:

● zapewnienie potrzebnej ilości miejsc w przedszkolu;

● aktywizowanie seniorów Uniwersytetu III wieku;

● prezentowanie umiejętności dzieci przed społecznością lokalną;

● potrzeba integracji społeczeństwa.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem przedszkola w środowisku lokalnym z szerszej

perspektywy. Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej

miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla. Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska

lokalnego. Jakie działania podejmuje przedszkole w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (8065)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb

rodziców.

2 Prowadzenie edukacji prozdrowotnej rodziców – np.

warsztaty kulinarne.

3 Podejmowanie działań integrujących środowisko – np.:

pikniki rodzinne, akcje charytatywne.

4 Umożliwianie odbywania w przedszkolu praktyk

studenckich i zawodowych.

5 Podejmowanie działalności kulturalnej – np.: występy

taneczne, przedstawienia teatralne.

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

organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

W przedszkolu podejmowane są celowe działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne we

współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska. Dyrektor wymienił osoby, instytucje, organizacje,

z którymi współpracuje przedszkole oraz działania dydaktyczne, wychowawcze realizowane, które były

realizowane przez przedszkole we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego (Tab. 1 i 2):

1. Współpraca z placówkami oświatowymi:

● Gimnazjum w Kleszczowie projekt sportowy „Bieg po zdrowie”, współpraca z Uniwersytetem

Dziecięcym, organizacja kiermaszu dla fundacji Gajusz, akcja ,,Pączek dla Afryki”;

● ZSP w Kleszczowie – projekt językowy „Licealista w przedszkolu”, umożliwienie pobytu w placówce

w ramach „Dnia przedsiębiorczości”, udział w konkursie ,,Jan Paweł II”, zajęcia języka  hiszpańskiego;

● Szkoła Podstawowa w Kleszczowie - dzień otwarty w szkole, udział absolwentów w akcji „Cała Polska

czyta dzieciom”;

● Przedszkola– konkurs kolęd, konkurs ,,Tęczowe wierszyki”, wspólna organizacja Gali Tańca

Towarzyskiego, organizacja „Dnia Przyjaźni”;

2. Poznawanie miejsc użyteczności publicznej i funkcji jaką pełnią.

● Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowicach;

● Ośrodek Zdrowia w Kleszczowie - nauka udzielania pierwszej pomocy;
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● gabinet stomatologiczny w Łuszczanowicach;

● Urząd Pocztowy w Kleszczowie - poznanie budynku, rozmowa z pracownikami poczty;

● Ośrodek Sportu i Rekreacji „Solpark” - korzystanie z oferty placówki;

● Gminny Ośrodek Kultury np.: udział w konkursach plastycznych, prezentowanie prac plastycznych

dzieci, udział w zajęciach z gliną;

● Komisariat policji - cykl spotkań „Bezpieczny przedszkolak”;

● Urząd Gminy – projekt ,,Mały patriota”, udział samorządowców w akcji „Cała polska czyta dzieciom”

i w kiermaszu ,,Gajusz”.

3.Poznawanie miejscowych zakładów:

● Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Bełchatów”, ,,Elektrownia”;

● Zakład Komunalny „Kleszczów”;

● Zakłady na strefie przemysłowej;

● Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną w Bełchatowie ,,Czyste powietrze wokół nas”.

4. Poradnictwo i pomoc dzieciom:

● Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełchatowie, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna

„Tęczowa” w Piotrkowie Trybunalskim;

● GOPS w Kleszczowie np.: wykład dla rodziców prowadzony przez sędzią Anną Marią Wesołowską.

5. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kleszczowie np.: spotkania z autorami książek.

6. Współpraca z Fundacją Gajusz z Łodzi.

7. Współpraca z Muzeum Regionalne w Bełchatowie.

8. Elektrownia w Bełchatowie.

9. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kleszczowie.

Cele, jakie przedszkole realizuje we współpracy ze środowiskiem, to:

● zdobywanie przez dzieci nowych doświadczeń;

● zaspokajanie potrzeby poznawczej;

● inna, bardziej atrakcyjna forma zajęć;

● promocja przedszkola i osiągnięć dzieci;

● obycie dzieci ze sceną;

● nabywanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;

● kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

● umiejętność bezpiecznego poruszania się dzieci w ruchu drogowym, reagowanie na nieznane

zwierzęta, zachowanie w razie spotkania z obcym. człowiekiem (Tab. 3).
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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? [WD]

(8097)

Tab.1

Numer Analiza

1 1. Współpraca z placówkami oświatowymi: • Gimnazjum

w Kleszczowie projekt sportowy "Bieg po zdrowie",

współpraca z Uniwersytetem Dziecięcym, organizacja

kiermaszu dla fundacji Gajusz, akcja ,,Pączek dla Afryki".

• ZSP w Kleszczowie – projekt językowy "Licealista w

przedszkolu", umożliwienie pobytu w placówce w ramach

"Dnia przedsiębiorczości", udział w konkursie ,,Jan Paweł

II", zajęcia hiszpańskiego. • SP w Kleszczowie - dzień

otwarty w szkole, udział absolwentów w akcji "Cała

Polska czyta dzieciom". • Przedszkola– konkurs kolęd,

konkurs ,,Tęczowe wierszyki", wspólna organizacja Gali

Tańca Towarzyskiego, organizacja "Dnia Przyjaźni". 2.

Poznawanie miejsc użyteczności publicznej i funkcji jaką

pełnią. • Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowicach. •

Ośrodek Zdrowia w Kleszczowie - nauka udzielania

pierwszej pomocy. • Gabinet stomatologiczny w

Łuszczanowicach. • Urząd Pocztowy w Kleszczowie -

poznanie budynku, rozmowa z pracownikami poczty. •

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Solpark" - korzystanie z

oferty placówki. • Gminny Ośrodek Kultury np.: udział w

konkursach plastycznych, prezentowanie prac

plastycznych dzieci, udział w zajęciach z gliną. •

Komisariat policji - cykl spotkań "Bezpieczny

przedszkolak". • Urząd Gminy – projekt ,,Mały patriota",

udział samorządowców w akcji "Cała polska czyta

dzieciom" i w kiermaszu ,,Gajusz". 3.Poznawanie

miejscowych zakładów: • Kopalnia Węgla Brunatnego

,,Bełchatów", ,,Elektrownia". • Zakład Komunalny

"Kleszczów". • Zakłady na strefie przemysłowej. •

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną w

Bełchatowie ,,Czyste powietrze wokół nas". 4.

Poradnictwo i pomoc dzieciom: • Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełchatowie,

Niepubliczna Poradnia Psychologiczna "Tęczowa" w

Piotrkowie Trybunalskim. • GOPS w Kleszczowie np.:

wykład dla rodziców prowadzony przez sędzią Anną

Marią Wesołowską. 5. Współpraca z Gminną Biblioteką

Publiczną w Kleszczowie np.: spotkania z autorami

książek. 6. Współpraca z Funda[...]
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(8072)

Tab.2

Numer Analiza

1 • Urząd Gminy w Kleszczowie. • Posterunek Policji w

Kleszczowie. • GOK w Kleszczowie. • KWB Bełchatów. •

Eko- region w Bełchatowie. • Stacja Sanitarno –

Epidemiologiczna w Bełchatowie. • Straż Pożarna. •

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie. •

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku. •

Gimnazjum im. Wł. S. Reymonta w Kleszczowie. •

Gminna Biblioteka w Kleszczowie. • Szkoła Podstawowa

w Kleszczowie. • Szkoła Podstawowa w Łękińsku. • ZSP

w Kleszczowie. • Solpark. • Poczta w Kleszczowie. •

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kleszczowie. • Muzeum

Regionalne w Bełchatowie. • Miejski Dom Kultury w

Radomsku. • Zakłady pracy na strefie przemysłowej w

Kleszczowie. • Elektrownia w Bełchatowie. • Uniwersytet

Trzeciego Wieku w Kleszczowie

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.3

Numer Analiza

1 Cele, jakie przedszkole realizuje we współpracy ze

środowiskiem, to: • Zdobywanie przez dzieci nowych

doświadczeń. • Zaspokajanie potrzeby poznawczej. •

Inna, bardziej atrakcyjna forma zajęć. • Promocja

przedszkola i osiągnięć dzieci. • Obycie dzieci ze sceną. •

Nabywanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych i

proekologicznych. • Umiejętność bezpiecznego

poruszania się dzieci w ruchu drogowym, reagowanie na

nieznane zwierzęta, zachowanie w razie spotkania z

obcym człowiekiem.



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 88/115

      

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 lokalnym daje wzajemne, wymierne korzyści. 

Rodzice podali przykłady działań podejmowanych przez przedszkole we współpracy ze środowiskiem:

● gimnazjum – „Bieg po zdrowie” udział w zajęciach w laboratorium;

● Ośrodek Zdrowia – wspólne akcje promujące zdrowie;

● przedszkola (wspólna Gala Tańca Towarzyskiego, Dzień Przyjaźni);

● Urząd Gminy - przygotowanie filmu promocyjnego, udział w uroczystościach „Dni Kleszczowa”;

● policja – edukacja w zakresie bezpieczeństwa (uczenie bezpiecznych zachowań także wobec

zwierząt);

● Fundacja „Gajusz” - kiermasz charytatywny;

● Gminny Ośrodek Kultury – oglądanie wystaw, udział dzieci w konkursach plastycznych, tanecznych;

● biblioteka – spotkania z autorami książek, udział w konkursach plastycznych;

● Uniwersytet III Wieku – spotkania ze studentami seniorami.

Zdaniem rodziców oraz partnerów placówki  dzięki tej współpracy zarówno placówka, jak i  środowisko lokalne

odnoszą korzyści (Tab. 1 i 2).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem z tej współpracy wynikają korzyści dla lokalnego środowiska? Jeśli tak,

proszę o ich opisanie. [WR] (10630)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 integracja środowiska lokalnego.

2 aktywizacja rodziców, emerytów, wymiana poglądów,

doświadczeń.

3 promocja swojej działalności wśród dzieci i ich rodzin.

4 promowanie zachowań prozdrowotnych i

proekologicznych (dbanie o środowisko).
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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

1 Uatrakcyjnianie form i tematyki zajęć.

2 Doskonalenie umiejętności językowych.

3 Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych

–rówieśniczych i wielopoziomowych.

4 Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia oraz

postaw proekologicznych.

5 Kształtowanie wrażliwości prospołecznej – empatii,

tolerancji, potrzeby pomagania innym.

6 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, jako

twórcy i odbiorcy.

7 Kształtowanie postaw patriotycznych.

8 Nabywanie umiejętności prezentowania się przed szerszą

publicznością.

9 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w

różnych sytuacjach rodzinnych, przedszkolnych,

publicznych.

Obszar badania:  Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

W placówce podejmowane są liczne działania we współpracy z organizacjami i instytucjami

środowiska lokalnego, które skutecznie wpływają na rozwój dzieci. Według nauczycieli oraz partnerów

przedszkole podejmuje szereg działań, które korzystnie wpływają na rozwój dzieci (Tab. 1 i 2). Dyrektor

wymienił:

● uatrakcyjnienie zajęć - inne formy zajęć, zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz;

● promocja przedszkola i osiągnięć dzieci;

● nabywanie przez dzieci obycia ze sceną;

● przełamanie przez dzieci lęków, nieśmiałości;

● otwarcie na obcych;

● zdobywanie nowych doświadczeń, zaspokajających potrzebę poznawczą;

● nabywanie przez dzieci nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

● umiejętność bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zachowania się w sytuacjach

niebezpiecznych, udzielnie pierwszej pomocy przedmedycznej;

● dbanie o środowisko, nauka postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

● uwrażliwienie na piękno, muzykę, estetykę;
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● poznawanie swojej małej ojczyzny, stawanie się świadomymi obywatelami, patriotami - nabywanie

właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

Zdaniem rodziców współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami lokalnymi korzystnie wpływa

na rozwój dzieci (Tab. 3, wykres 1o).

 

Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

środowisku? [WN] (3069)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Udział w zajęciach „Uniwersytetu

dziecięcego”’(Gimnazjum)

2 Udział w projekcie językowym „Licealista w przedszkolu”

(Liceum),

3 Udział w warsztatach z gliną (GOK).

4 Nauka udzielania pierwszej pomocy (ośrodek zdrowia)

5 Nauka profilaktyki jamy ustnej (stomatolog).

6 Korzystanie z oferty SOLPARK.

7 Poznanie historii powstania KWB Bełchatów.

8 KorzystanIe z wystawy interaktywnej (Giganty Mocy).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

środowisku? [WP] (3069)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uatrakcyjnianie form i tematyki zajęć.

2 Doskonalenie umiejętności językowych.

3 Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych

–rówieśniczych i wielopoziomowych.

4 Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia oraz

postaw proekologicznych.

5 Kształtowanie wrażliwości prospołecznej – empatii,

tolerancji, potrzeby pomagania innym.

6 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, jako

twórcy i odbiorcy.

7 Kształtowanie postaw patriotycznych. • Nabywanie

umiejętności prezentowania się przed szerszą

publicznością.

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Czy uważa Pan/i, że współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami lokalnymi korzystnie

wpływa na rozwój dzieci? [AR] (9927)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 41

Tab.3

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zdecydowanie tak 31 75.6

2 raczej tak 9 22

3 raczej nie 0 0

4 zdecydowanie nie 1 2.4

5 przedszkole nie współpracuje z organizacjami i instytucjami lokalnymi 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 41 100
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Wymaganie:

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych

i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W wyniku ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w przedszkolu formułowane są wnioski związane

z procesami wspomagania i rozwoju edukacji dzieci m.in.: wprowadzenie nowatorskiej metody

nauki czytania ,,Odimienna metoda nauki czytania", zwiększenie liczby zajęć i ćwiczeń

grafomotorycznych, zwiększenie ilości ćwiczeń i zabaw kształtujących sprawność fizyczną dzieci,

doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci, kontynuacja kształtowania pojęć

matematycznych. Nauczyciele podejmują działania wynikające z wniosków z analizy wyników

ewaluacji wewnętrznej, które są systematycznie monitorowane. Wszyscy nauczyciele wykorzystują

wyniki badań zewnętrznych, które przyczyniają się do formułowania wniosków dotyczących

przedszkola w zakresie: udoskonalenia i rozszerzenia edukacji matematycznej; podjęcia działań

propagujących czytelnictwo wśród dzieci i czytanie dzieciom; wdrożenie działań mających na celu

eliminowanie wad postawy oraz wdrażanie nawyków prozdrowotnych. Przedszkole gromadzi

i wykorzystuje informacje o losach wychowanków,  które są uwzględniane w planowaniu dalszej

pracy.

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

celu podniesienia jakości procesów edukacyjnych. 

Wnioski związane z procesami wspomagania i rozwoju edukacji, które formułuje się w przedszkolu

w wyniku ewaluacji wewnętrznej, są adekwatne do wyników badania. Dyrektor i nauczyciele wymienili

sformułowane wnioski związane z procesami wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sformułowano w wyniku

ewaluacji wewnętrznej:

● dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli obecnie;

● wzbogacanie sal w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (układanki, puzzle, zabawki);

● wprowadzenie nowatorskiej metody nauki czytania ,,Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny

Majchrzak;

● większy nacisk na rozwijanie samodzielności u dzieci – wprowadzenie elementów pedagogiki Marii

Montessori;

● zwiększenie liczby zajęć i ćwiczeń grafomotorycznych;

● poszukiwanie innej metody, przygotowującej do nauki czytania (wystąpiły problemy z analizą

i syntezą głoskową w grupie 5-latków, które są wynikiem słabo rozwiniętego słuchu fonematycznego);

● doskonalenie sprawności rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową;
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● zwiększenie ilości ćwiczeń i zabaw kształtujących sprawność fizyczną dzieci;

● doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci, samodzielności w podejmowaniu decyzji i myśleniu;

● kontynuacja kształtowania pojęć matematycznych w/g Dziecięcej matematyki E. Gruszczyńskiej

(Tab.1 i 2).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski związane z procesami wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sformułowano w

wyniku ewaluacji wewnętrznej w tym lub poprzednim roku? [WN] (10494)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez

nauczycieli obecnie

2 dalsze wzbogacanie sal w różnego rodzaju pomoce

dydaktyczne (układanki, puzzle, zabawki.

3 wprowadzenie nowatorskiej metody nauki czytania

,,Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak.

4 położenie większego nacisku na rozwijanie

samodzielności u dzieci – wprowadzenie elementów

pedagogiki Marii Montessori.

5 zwiększenie liczby zajęć i ćwiczeń grafomotorycznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić wnioski związane z procesami wspomagania i rozwoju edukacji dzieci

sformułowane w ewaluacji wewnętrznej. [AD] (10488)

Tab.2

Numer Analiza

1 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym

2014/2015 ,,Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

określone w podstawie programowej" Wnioski :

1.Podstawa programowa jest realizowana zgodnie z

zalecanymi warunkami i sposobami realizacji.

2.Kształtowane są u dzieci umiejętności zawarte w

podstawie programowej wychowania przedszkolnego

3.Nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia dzieci

poprzez : -prowadzenie bieżących obserwacji dzieci,

podczas wielorakiej aktywności dziecka -obserwację

pedagogiczna i diagnozę gotowości szkolnej -analizę

wytworów dziecięcych -organizowanie wystaw prac

dzieci, -rozmowę z rodzicami -rozmowę ze specjalistami

np. logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, z

psychologiem -podczas wielorakiej aktywności dziecka w

czasie pobytu w przedszkolu 4.Nauczyciele modyfikują

program wychowania przedszkolnego do możliwości i

zainteresowań dzieci poprzez indywidualizację procesu

edukacyjnego Rekomendacje: 1. Należy poszukać innej

metody, przygotowującej do nauki czytania, ponieważ

wystąpiły problemy z analizą i syntezą głoskową w

grupie 5-latków, które są wynikiem słabo rozwiniętego

słuchu fonematycznego. 2.Należy doskonalić sprawność

rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową 3.Należy

zwiększyć ilość ćwiczeń i zabaw kształtujących

sprawność fizyczną dzieci. 4.Należy doskonalić czynności

samoobsługowe dzieci, samodzielność w podejmowaniu

decyzji i myśleniu. 5.Należy kontynuować kształtowanie

pojęć matematycznych w/g Dziecięcej mat. E. Gruszc
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Obszar badania: Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z

uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Nauczyciele systemowo planują i podejmują działania wynikające z wniosków z analizy wyników

ewaluacji wewnętrznej.  W przedszkolu zorganizowana jest praca nad wykorzystaniem wniosków

wynikających z ewaluacji wewnętrznej w planowaniu i realizowaniu procesów wspomagania i rozwoju edukacji

dzieci na poziomie przedszkola poprzez:

● analizę wyników ewaluacji przez Radę Pedagogiczną;

● opracowanie jednolitych działań naprawczych podnoszących jakość pracy placówki;

● realizację działań powziętych przez Radę Pedagogiczną , umieszczonych we wnioskach do planu

nadzoru pedagogicznego (plany pracy, szkolenia, nowe metody pracy, pomoc PPP);

● indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, zajęcia dodatkowe;

● współpracę z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka);

● monitorowanie działań i efektów tych działań (codzienna praca z dzieckiem, obserwacja pedagogiczna

i analiza gotowości szkolnej);

● opracowanie wniosków z monitorowania (Tab.1).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest praca nad wykorzystaniem wniosków i rekomendacji

wynikających z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu i realizowaniu procesów wspomagania i

rozwoju edukacji dzieci na poziomie przedszkola? [AD] (10497)

Tab.1

Numer Analiza

1 W przedszkolu zorganizowana jest praca nad

wykorzystaniem wniosków wynikających z ewaluacji

wewnętrznej w planowaniu i realizowaniu procesów

wspomagania i rozwoju edukacji dzieci na poziomie

przedszkola poprzez: • Analizę wyników ewaluacji przez

Radę Pedagogiczną. • Opracowanie jednolitych działań

naprawczych podnoszących jakość pracy placówki. •

Realizację działań powziętych przez Radę Pedagogiczną ,

umieszczonych we wnioskach do planu nadzoru

pedagogicznego (plany pracy, szkolenia, nowe metody

pracy, pomoc PPP). • Indywidualne programy

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, zajęcia

dodatkowe. • Współpracę z instytucjami

wspomagającymi rozwój dziecka). • Monitorowanie

działań i efektów tych działań ( codzienna praca z

dzieckiem, obserwacja pedagogiczna i analiza gotowości

szkolnej). • Opracowanie wniosków z monitorowania.
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i

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

modyfikowane.

W placówce systemowo monitoruje się działania podjęte na podstawie analiz wyników ewaluacji

wewnętrznej oraz w sposób użyteczny wdraża te wnioski. Dyrektor i nauczyciele podali sposoby

monitorowania realizacji działań wynikających z analizy wyników ewaluacji wewnętrznej:

● prowadzenie bieżących obserwacji wielorakiej aktywności dziecka podczas pobytu w placówce oraz

poza nią;

● obserwacja pedagogiczna i diagnoza gotowości szkolnej;

● analiza wytworów dziecięcych;

● rozmowa z rodzicami;

● rozmowa ze specjalistami - logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, z psychologiem;

● badanie losów absolwentów;

● analiza rocznych planów pracy;

● analiza kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych.

● analiza osiągnięć dzieci w konkursach i efektów codziennej pracy (Tab. 1 i 2).

Przedszkole konsekwentnie wykorzystuje wnioski z ewaluacji wewnętrznej (Tab. 3). Efekty działań podjętych

na podstawie wniosków z monitorowania działań podjętych na podstawie analizy wyników ewaluacji

wewnętrznej, to:

● większa samodzielność dzieci, (wybór zabaw, zabawek, partnera do zabaw, zakładanie odzieży

i obuwia zmiennego);

● zmiana aranżacji otoczenia pobudzającej do aktywności, kreatywności, poszerzającej przestrzeń

w działaniu;

● nauka języka nowożytnego włączona w różne działania realizowane w ramach programu wychowania

przedszkolnego;

● zawarcie kontraktu z rodzicami (przyjęcie jednakowych zasad w kształtowaniu prawidłowych postaw

i respektowaniu norm społecznych dzieci);

● precyzyjne kreślenie szlaczków literopodobnych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób na poziomie przedszkola monitoruje się realizacje działań wynikających z analizy

wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej? [WD] (10499)

Tab.1

Numer Analiza

1 prowadzenie bieżących obserwacji wielorakiej aktywności

dziecka podczas pobytu w placówce oraz poza nią, •

obserwację pedagogiczna i diagnozę gotowości szkolnej,

• analizę wytworów dziecięcych, • rozmowę z rodzicami,

• rozmowę ze specjalistami np. logopedą, nauczycielem

gimnastyki korekcyjnej, z psychologiem.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób monitorowano w tym lub poprzednim roku działania podejmowane po analizie

wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej? [WN] (10508)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 codzienna praca z dzieckiem.

2 obserwacja pedagogiczna i diagnoza gotowości szkolnej.

3 badanie losów absolwentów.

4 analiza rocznych planów pracy.

5 analiza kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych.

6 analiza osiągnięć dzieci w konkursach i efektów

codziennej pracy.

7 rozmowy z rodzicami dziećmi, nauczycielami i

specjalistami pracującymi w przedszkolu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystano wyniki monitorowania działań podjętych w wyniku analizy ewaluacji

wewnętrznej i zewnętrznej? [WN] (10509)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 realizacja innowacji, wprowadzającej elementy M.

Montessori ,, Droga jest celem” i „dwujęzyczność”.

2 ujednolicenie oddziaływań rodzic-dziecko-nauczyciel.

3 wprowadzenie nauki czytania poprzez Odimienną naukę

czytania I. Majchrzak.

4 zintensyfikowanie ilości ćwiczeń, doskonalących małą

motorykę ręki.

5 kontynuacja realizacji programu ,, Dziecięca

matematyka’ E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz na

materiale rozwojowym M. Montessori.

6 objęcie gimnastyką korekcyjną wszystkich dzieci.

7 realizacja programu ,, Bezpieczne dziecko – bezpieczne

przedszkole”.

8 realizacja projektu edukacyjnego ,, Mały patriota.

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.

Wszyscy nauczyciele zapoznają się z  wynikami wieloaspektowych badań zewnętrznych (Wykres 1j;

Tab. 1). Przykłady badań zewnętrznych, które zainteresowały nauczycieli, to:

● ,,O uzdolnieniach matematycznych dzieci” - E. Gruszczyk – Kolczyńskiej”;

● badania dotyczące skuteczności wdrażania pedagogiki Marii Montessori;

● gminne badanie dotyczące wad postawy dzieci (badaniem objęto przedszkola i szkoły podstawowe);

● badania efektów czytania i zachowań związanych z czytaniem dzieciom prowadzone przez Fundację

ABC XXI wiek (Wykres 1o).

Powyższe badania przyczyniły się do sformułowania wniosków dotyczących przedszkola w zakresie:

udoskonalenia i rozszerzenia edukacji matematycznej; podjęcia działań propagujących czytelnictwo wśród dzieci

i czytanie dzieciom; wdrożenie działań mających na celu eliminowanie wad postawy oraz wdrażanie nawyków

prozdrowotnych .
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH 100/115

      

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: 7

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 badanie - ,,O uzdolnieniach matematycznych dzieci” E.

Gruszczyk – Kolczyńskiej”

2 ,,Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E.

Zielińskiej

wykorzystanie - do rozszerzonego kształtowania pojęć

matematycznych przez realizację programu

3 artykuły o skuteczności wdrażania "Pedagogiki Marii

Montessori"

4 gminny raport o wadach postawy wprowadzenie innowacji ,,Droga jest celem" oraz

gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci

5 kampania „Cała Polska czyta dzieciom” - dot.

umiejętności czytania prze dzieci i czytania dzieciom

włączenie się do akcji

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób nauczyciele poznają wyniki badań zewnętrznych? [AD] (10458)

Tab.2

Numer Analiza

1 zasoby internetu -lekturę czasopism metodycznych (

Bliżej przedszkola,Wychowanie w przedszkolu, Monitor

Dyrektora Przedszkola, itp.) - Konferencjach i

szkoleniach ( Forum wychowania Przedszkolnego,

Konferencja ,, Starsze przedszkolaki") -zebrania Rad

Pedagogicznych - spotkania w ramach WDN lub w

rozmowach z innymi nauczycielami

Obszar badania: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Wyniki badań zewnętrznych mają wpływ na planowanie i realizowanie działań nauczycieli. 

Przykłady działań podjętych w oparciu o refleksje wynikające z badań zewnętrznych, to:

● Badania ,,O uzdolnieniach matematycznych dzieci" E. Gruszczyk – Kolczyńskiej" – podjęte działanie -

kształtowanie pojęć matematycznych rozszerzone przez realizację programu ,,Dziecięca matematyka"

E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
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● Badania efektów czytania i zachowań związanych z czytaniem dzieciom prowadzone przez Fundację

ABC XXI wiek - podjęte działanie - realizacja akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

● Artykuły o skuteczności pedagogiki Marii Montessori – wprowadzone działanie  - wprowadzenie

innowacji pedagogicznej ,,Droga jest celem".

● Gminne badanie dotyczące wad postawy dzieci - podjęte działania  -  objecie wszystkich dzieci

zajęciami z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej (Wykres 1o; Tab. 1).

 

Wykres 1o
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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 1. Badania ,,O uzdolnieniach matematycznych dzieci" E.

Gruszczyk – Kolczyńskiej" – podjęte działanie -

kształtowanie pojęć matematycznych rozszerzone przez

realizację programu ,,Dziecięca matematyka" E.

Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. 2. Badania

efektów czytania i zachowań związanych z czytaniem

dzieciom prowadzone przez Fundację ABC XXI wiek -

podjęte działanie - realizacja akcji "Cała Polska czyta

dzieciom". 3. Artykuły o skuteczności pedagogiki Marii

Montessori – wprowadzone działanie - wprowadzenie

innowacji pedagogicznej ,,Droga jest celem". 4. Gminne

badanie dot. wad postawy dzieci (badaniem objęto

przedszkola i szkoły podstawowe) - podjęte działania -

objecie wszystkich dzieci zajęciami z gimnastyki

korekcyjno- kompensacyjnej.

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

zakończyły wychowanie przedszkolne.

W przedszkolu korzysta się badań zewnętrznych dotyczących losów wychowanków, które mają

wpływ na planowanie działań nauczycieli. Przedszkole co roku gromadzi informacje o losach

wychowanków, którzy zakończyli wychowanie przedszkolne poprzez:

● ankietowanie nauczycieli klas pierwszych (rozmowy z rodzicami i dziećmi);

● analizę osiągnięć absolwentów na uroczystościach szkolnych i lokalnych;

● określenie słabych i mocnych stron absolwentów;

● wyciąganie wniosków i formułowanie rekomendacji do dalszej pracy;

● wprowadzanie nowych metod pracy;

● modyfikację własnej pracy;

● wzmożoną pracę w obszarach, które wymagają polepszenia.

Analiza danych zastanych potwierdza powyższe informacje (Tab. 1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są zapisy świadczące o zbieraniu danych na temat losów dzieci, które zakończyły

wychowanie przedszkolne? [ADZ] (10503)

Tab.1

Numer Analiza

1 Są zapisy świadczące o zbieraniu danych na temat losów

dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

Świadczą o tym zapisy w Księgach Protokołów Rad

Pedagogicznych (Protokół Nr X 2014/15 z dnia

12.02.2015r. oraz z dnia 5.01.2016 r. Na przełomie

września i października każdego roku nauczyciele

zbierają informacje (ankieta) od nauczycieli danej klasy,

do której uczęszczają absolwenci przedszkola.

Uzupełnieniem ankiety są rozmowy z nauczycielami,

rodzicami i dziećmi. Zdobyte informacje porównywane są

z "Informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w

szkole" . Wychowankowie ponadto odwiedzają również

przedszkole. Wizyty te są dobrą okazją do

bezpośredniego poznania ich kariery szkolnej. Na

podstawie zebranych informacji są określane mocne i

słabe strony przygotowania uczniów do podjęcia nauki,

które są przedstawiane na zebraniach RP. Z

przeprowadzonych analiz są wyciągane wnioski i

formułowane rekomendacje do dalszej pracy

przedszkola. W przedszkolu jest prowadzona Kronika

Przedszkola, która odnosi się także do dzieci, które

ukończyły przedszkole - ich osiągnięcia.
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Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole ma bardzo dobre warunki lokalowe (przestrzenne sale, ogród, sala gimnastyczna), jest

dobrze wyposażone w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. tablice interaktywne).

Nauczyciele współpracują ze sobą, uczestniczą w różnych szkoleniach, do których zachęca

i mobilizuje dyrektor. Placówka współpracuje z lokalnym środowiskiem, a także ze Społeczną

Akademią Nauk w Bełchatowie w realizacji programu "Dzień Bezpiecznego Internetu". W ewaluacji

wewnętrznej biorą udział wszyscy nauczyciele, a wnioski są wykorzystywane w planowaniu ich

pracy.  Dyrektor stwarza nauczycielom warunki i możliwości do pracy indywidualnej i zespołowej

m.in.: poprzez pozyskiwanie nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych, prenumeratę

czasopism pedagogicznych, wzbogacanie przedszkolnego księgozbioru najnowszymi pozycjami.

Działania te wspierają nauczycieli w wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu psychologii,

pedagogiki i nauk pokrewnych.

Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

Działania dyrektora w celu zapewniania warunków do rozwoju dzieci są skuteczne. Tą tezę

potwierdzają respondenci: rodzice (Wykres 1j), nauczyciele (Wykres 2j). W ich opinii zarówno warunki

lokalowe, jak też wyposażenie w przedszkolu jest bardzo dobre. Mocnymi stronami warunków lokalowych

placówki, m.in. są:

● nowoczesne i przestronne sale;

●  duży ogród, stołówka;

● osobne gabinety dla logopedy i psychologa;

● sala gimnastyczna (miejsce do ćwiczeń gimnastycznych i uroczystości przedszkolnych).

Dyrektor, jak też przedstawiciel organu prowadzącego przedszkola zauważają, jednak brak sypialni dla dwóch

oddziałów (są rozkładane leżaki w salach). Natomiast w ich opinii, a także pozostałych respondentów (rodziców,

nauczycieli) wyposażenie przedszkola jest bardzo dobre, umożliwia w pełni realizację procesu dydaktycznego.

Dzięki staraniom dyrektora został m.in. doposażony plac zabaw w sprzęt rekreacyjny dla małych dzieci, a w tym

roku budżetowym są zabezpieczone środki finansowe na  sprzęt do zabaw z wodą ,,Wodociągi" i piaskiem

,,Fabryka piasku" oraz na ściankę wspinaczkową na górce. Ponadto, przedszkole już posiada dwie tablice

interaktywne i rzutnik interaktywny ,,Magiczny dywan". Sala gimnastyczna doposażona jest w sprzęt do zajęć

rekreacyjno- sportowy, a w sali zabaw ,,Czarodziejski ogród" jest  zestaw pomocy dydaktycznych

do kształtowania dużej motoryki oraz do realizacji działań parateatralnych ,,Domek na drzewie". Również

w ramach działań profilaktycznych, zdrowotnych  stomatolog realizuje na placówce program „Pierwszy ząbek”. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

Dyrektor jest skuteczny  w zapewnianiu warunków do pracy indywidualnej i zespołowej oraz

doskonalenia zawodowego. Inspiruje nauczycieli do systematycznego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania

nowych umiejętności, dając przykład swoją osobą. Dyrektor dba o warunki  w przedszkolu dla indywidualnej

i zbiorowej pracy nauczycieli oraz ich rozwoju zawodowego (Wykresy 1j;2j,1w). Ponadto w opinii większości

nauczycieli kilka razy w miesiącu zauważa ich sukcesy i nagradza (Wykres 3j). W przedszkolu dba się

o profesjonalną komunikację między nauczycielami (Wykres 4j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Dyrektor wskazał obszary

badań ewaluacji, które zostały przeprowadzone (Tab. 1). W ewaluacji biorą udział wszyscy nauczyciele (Wykres

1j,2j) oraz uczestniczą wspólnie we wszystkich czynnościach z tym związanych (Wykres 1o).
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co było w przedszkolu poddawane ewaluacji wewnętrznej na poziomie całego przedszkola w

tym lub poprzednim roku szkolnym? [AD] (9923)

Tab.1

Numer Analiza

1 ,Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w

podstawie programowej" - rok szkolny 2014/2015

,,Kształtowane są postawy i respektowane normy

społeczne" - rok szkolny 2015/2016

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego są użyteczne do podejmowania działań służących

rozwojowi przedszkola. Wszyscy nauczyciele są zdania, że powyższe wnioski są  podstawą dla

wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu przedszkola (Wykres 1j). Pracownicy niepedagogiczni podali przykłady

wprowadzonych zmian (Tab. 1).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Na początek naszej rozmowy proszę podać najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszym

przedszkolu w tym lub poprzednim roku szkolnym. Jakie są rezultaty tych zmian? [WPN] (10314)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Eliminowanie niektórych potraw z jadłospisu (promocja

zdrowia) – dzieci zdrowo się odżywiają (uwzględniony

został wniosek rodzica dotyczący warsztatów dla

pracowników kuchni i intendentów wszystkich placówek

z terenu Gminy Kleszczów, zanim jeszcze weszło w życie

rozporządzenie o zdrowym żywieniu).

2 Wprowadzenie innowacji pedagogicznej M. Montessori

–(mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach dla

nauczycieli).

3 Pojawiły się w przedszkolu nowe kąciki ,, Dnia

praktycznego” – do eksperymentowania, nauki

samodzielności, prace dzieci są prezentowane w holu

przedszkola -pojawiły się nowe pomoce.

4 Wprowadzenie innowacji dwujęzyczności - spowodowało,

iż dzieci znają większy zasób słów w tym języku, znają

piosenki w języku angielskim,- j. angielski jest także

podczas posiłków i w czasie spacerów i w każdej innej

aktywności dziecka, organizowane są imprezy, które

przybliżają kulturę krajów anglojęzycznych: Święto dyni.

5 Organizowanie przedsięwzięć, które wcześniej nie były

organizowane –Akcja Pączek dla Afryki, projekty

edukacyjne ,,Mały patriota”, dzień Przedszkolaka, dzień

Przyjaźni, ,,Mam prawo do swych praw”.

W wymaganiu "Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi " w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących

przedszkola.

W przedszkolu nauczyciele i inni pracownicy oraz rodzice partycypują w procesie

podejmowania decyzji dotyczących placówki. Rodzice zachęcani są do współpracy (Tab.1). Dyrektor

jest otwarty na sugestie, pomysły i uwagi rodziców, prowadzi z rodzicami rozmowy na temat angażowania się

w życie przedszkola. Nauczyciele włączają się w podejmowanie decyzji dotyczące pracy przedszkola (Tab.2) 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zachęcają Państwo rodziców do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji

dotyczących przedszkola? [WN] (8114)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 poprzez tablicę ogłoszeń, na której wisi bezpośrednia

zachęta skierowana do rodziców, aby wyrażali opinie,

składali propozycje i pomysły;

2 bezpośrednie rozmowy rodziców z dyrektorem,

nauczycielami;

3 za pomocą ankiet;

4 na zebraniach przedszkolnych, zebraniach grupowych;

5 podczas rozmów indywidualnych, podczas uroczystości

przedszkolnych;

 

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: 7

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 sposób organizowania uroczystości przedszkolnych;

2 sposób pisania planów miesięcznych;

3 układanie kalendarza imprez i uroczystości – ustalanie

terminów;

4 organizacje wycieczek przedszkolnych;

5 wybór metod, form i pomocy dydaktycznych w pracy z

dziećmi w swojej grupie;

6 sposób organizacji zebrania z rodzicami;

7 wybór pomocy dydaktycznych do swojej sali -

urządzenie i wyposażenie sali przedszkolnej;
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Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu

wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne

odpowiednie do jego potrzeb. Wszyscy nauczyciele, zauważają, że dyrektor przedszkola pozyskuje

zewnętrzne zasoby służące rozwojowi dzieci (Wykres 1j).  Ponadto w ich opinii widoczne są efekty współpracy

przedszkola z instytucjami, podmiotami środowiska lokalnego (Tab. 1). Również dyrektor zauważa, takie efekty,

np. współpracując ze Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie prowadzone są zajęcia z dziećmi 5 i 6-letnimi

w ramach ,, Dnia Bezpiecznego Internetu". Dzieci także poznają interesujące zawody, poszerzają wiedzę

o otaczającym świecie  podczas spotkań z rodzicami o różnych zawodach: (pszczelarz, garncarz,

policjant,górnik, treser psów, animatorem teatralnym). 

Wykres 1j
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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.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zdobywanie nowych doświadczeń, zaspokajających

potrzebę poznawczą;

2 ciekawe zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz

(dzieci są bardziej otwarte, odważne, przełamują lęki,

nieśmiałość, otwierają się na obcych);

3 promocja przedszkola i osiągnięć dzieci;

4 obycie dzieci ze sceną;

5 nabywanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;

• kształtowanie postaw prozdrowotnych i

proekologicznej;

6 umiejętność udzielania Pierwszej Pomocy

Przedmedycznej;

7 większa wrażliwość na piękno, muzykę, estetykę,

rozwijanie wyobraźni dzieci;

8 prezentowanie swoich umiejętności, wyrównywanie

szans edukacyjnych;

9 nabywanie właściwych postaw społecznych,

patriotycznych, regionalnych;

10 poszerzanie przestrzeni do aktywności dziecka, nauka

samodzielności w działaniu i myśleniu;

11 większe zainteresowanie dzieci i rodziców (np. prace

konkursowe dzieci wykonują razem z rodzicami);

12 zapewnienie przedszkolu odpowiednich warunków

działania, w tym bezpiecznej i higienicznej nauki,

wychowania i opieki.

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Dzia³ania dyrektora we wspieraniu wykorzystania aktualnej wiedzy s¹ skuteczne. Organizowane są

szkolenia:

● ,,Odimienna metoda nauki czytania" I. Majchrzak;

● ,,Metoda Dobrego Startu" M. Bogdanowicz (realizacja w II semestrze 2015/2016 roku szkolnego);

● cykl szkoleñ: z pedagogiki Marii Montessori, z pedagogiki zabawy Stowarzyszenia Klanza i Têczowej

muzyki;

● szkolenie w zakresu psychologii KOZE - karty oceny zachowañ i emocji.

Ponadto nauczyciele zachęcani są do udziału np. w Forum Wychowania Przedszkolnego w Wieliczce oraz
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w Konferencji Wychowania Przedszkolnego ,,Starsze Przedszkolaki" w Krakowie. Dyrektor zapewnia

prenumeratę czasopism pedagogicznych, wzbogaca przedszkolny księgozbiór najnowszymi pozycjami, zachęca

także do czytania ciekawych artykułów i raportów z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Również nawiązuje kontakty z instytucjami wspierającymi działalność przedszkola (np. z przedszkolem

montessoriańskim w Łodzi, Instytutem Montessori w Warszawie). Do przedszkola pozyskiwane są  nowoczesne

pomoce i środki dydaktyczne. Nauczyciele podejmują się działań  wynikających 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: 7

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wprowadzam elementy pedagogiki Marii Montessori –

zgodnie z innowacją pedagogiczną ,,droga jest celem”;

2 działania z zakresu wspomagania pracy ręki - Metoda

Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;

3 nauka czytania wg Odimiennej metody nauki czytania

Majchrzakowej;

4 ,,Dziecięca matematyka" E.Gruszczyk - Kolczyńskiej;
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