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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. Respektowane są 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

poziomu

spełniania

przez

przedszkole

wymagań

zawartych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

●

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-09-2014 - 02-10-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Iwona Gruca, Józef Chodosewicz. Badaniem objęto 24 dzieci (wywiad grupowy), 59
rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,
grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na
podstawie zebranych danych w dniu 2014-10-27 został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe
obszary działania szkoły lub 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
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 12 w Gorzowie Wlkp. jest jednym z wielu funkcjonujących w dużym mieście. W swojej
pracy największy nacisk kładzie na wychowanie prozdrowotne i proekologiczne oraz wychowanie świadomego
odbiorcy i twórcy kultury. Niniejszy raport zawiera obraz pracy placówki w zakresie wszystkich wymagań
ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Przy współudziale rodziców przedszkole wypracowało własną koncepcję pracy, w której procesy wspomagania
rozwoju i edukacji podporządkowane są zidentyfikowanym potrzebom i możliwościom psychofizycznym dzieci.
Do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauczyciele wykorzystują aktywizujące
metody nauczania oraz własne programy noszące znamiona rozwiązań nowatorskich. W tych działaniach
wykorzystują też swój program autorski "Przedszkolak w Europie", będący przykładem zastosowania dobrych
praktyk w nauczaniu. W swojej pracy stosują indywidualizację nauczania. Dzieci zdolne uczestniczą w zajęciach
dodatkowych organizowanych w ramach kółek zainteresowań (taneczne, muzyczne, plastyczne, zajęcia z piłki
nożnej

i siatkowej),

kompensacyjnymi.

a wymagające

Wszystkie

wsparcia

działania

są

objęte

są

systematycznie

zajęciami

wyrównawczymi

monitorowane

i analizowane

i korekcyjno
pod kątem

skuteczności, a wnioski z nich wynikające, wprowadzane są do bieżącej pracy nauczycieli lub

–
ich

włączane

do planu pracy na kolejny rok szkolny.
Dzieci wykazują dużą samodzielność w podejmowaniu inicjatyw na rzecz własnego rozwoju oraz społeczności
lokalnej

dzięki

temu,

że przedszkole

kształtuje

wśród

dzieci

postawę

zaangażowania,

aktywności

i odpowiedzialności za inicjatywy własne i podejmowane w grupie. Ich zaangażowanie widoczne jest szczególnie
w udziale w akcjach charytatywnych, zdrowotnych i proekologicznych, organizowanych na terenie miasta
do których włączają się również rodzice. Przedszkole prowadzi także działania wychowawcze wzmacniające
pozytywne zachowanie i eliminujące zagrożenia oraz działania profilaktyczne związane z eliminowaniem
wszelkich przejawów dyskryminacji. Wskutek tych planowych zamierzeń dzieciom zapewnione jest pełne
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte
są na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Przedszkole w wysokim stopniu prowadzi współpracę z instytucjami zewnętrznymi, wykorzystując jego zasoby
do poszerzania oferty edukacyjnej oraz doskonalenia pracy nauczycieli. Żywo reaguje na potrzeby środowiska
lokalnego zgodnie ze zmieniającymi się realiami, prowadząc działania przynoszące korzyści zarówno
wychowankom placówki, jak i współpracującym z nią instytucjom. Systematycznie i na bieżąco przekazuje
informacje o podejmowanych działaniach oraz promuje sukcesy dzieci, m.in. za pośrednictwem lokalnych
mediów i swojej strony internetowej. Przedszkole dostrzegane jest również poprzez swój udział w takich
akcjach, jak Sprzątanie Świata, happening w ramach akcji "Miś – nie bij mnie, kochaj mnie", czy Korowód
Wrażliwości w ramach Pól Nadziei. Wszystkie podejmowane przez placówkę działania są spójne z jej koncepcją,
a ich promowanie sprawia, że Przedszkole Miejskie nr 12 jest pozytywnie postrzegane przez rodziców
i środowisko lokalne.
Placówka stwarza rodzicom wiele sytuacji sprzyjających zgłaszaniu uwag i opinii, a pozyskiwane na tej
podstawie informacje są w większości uwzględniane w planowaniu pracy placówki. Nauczyciele wspomagają
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rodziców w procesie wychowania i edukacji, wskazując te obszary, w których dziecko wymaga wsparcia
lub kierunki, w których należy rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Rodzice w większości
uczestniczą w inicjatywach realizowanych przez przedszkole i włączają się w ich organizację, jednak bardzo
mały odsetek (7 z 52) rodziców zgłasza swoje pomysły w kwestii działań na rzecz rozwoju dzieci i placówki.
Również w niewielkim stopniu biorą udział w procesie decyzyjnym, a ponad 25% nie ma poczucia wpływu na to,
co się dzieje w przedszkolu.
Placówka jest właściwie zarządzana, co sprzyja tworzeniu odpowiednich warunków do realizacji podstawy
programowej. Dyrektor podejmuje działania w celu pozyskania wsparcia zewnętrznego, co przynosi wymierne
efekty w zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej oraz poprawy bazy. Stwarza atmosferę sprzyjającą pracy
zespołowej pracowników i kształtowaniu w nich poczucia odpowiedzialności za jakość pracy przedszkola, dzięki,
m.in. angażowaniu ich do współdecydowania we wszystkich kwestiach dotyczących przedszkola. Poprzez
skuteczny system motywacji, inspiruje nauczycieli do doskonalenia i podejmowania działań nowatorskich
w zakresie metod pracy oraz realizacji programów, również własnych. Placówka systemowo i systematycznie
prowadzi

badania

do doskonalenia

wewnętrzne,

pracy

własnej

w tym

ewaluację

nauczycieli

oraz

i badanie
całego

osiągnięć

przedszkola.

absolwentów,
Nie

uwzględnia

i wykorzystuje
wyników

je

badań

zewnętrznych, niemniej pracownicy pedagogiczni korzystają z publikacji w literaturze fachowej, co przyczynia
się do, m.in. modyfikowania metod i form pracy oraz doboru programu wychowania przedszkolnego do potrzeb
wychowanków i placówki.

Przedszkole Miejskie nr 12

5/169

Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

Przedszkole Miejskie nr 12

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Gorzów Wielkopolski

Ulica

Sportowa

Numer

2

Kod pocztowy

66-400

Urząd pocztowy

Gorzów Wielkopolski

Telefon

957224193

Fax
Www
Regon

21052568000000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

126

Oddziały

5

Nauczyciele pełnozatrudnieni

10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

25.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

12.6

Województwo

LUBUSKIE

Powiat

Gorzów Wielkopolski

Gmina

Gorzów Wielkopolski

Typ gminy

gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

A

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego (D)
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się

B

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 (D)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

B

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. (B)
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z
monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)
Dzieci są aktywne

B

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D)
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D)
Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)
Respektowane są normy społeczne.

B

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)
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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. (B)
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka. (D)
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. (D)
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
(D)
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

B

Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty
swojej pracy. (D)
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B)
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B)
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

B

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz
podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności
podejmowanych przez przedszkole działań. (D)
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. (B)
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. (B)
Rodzice są partnerami przedszkola

C

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. (D)
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. (D)
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. (D)
Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. (B)
Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców. (B)
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D)
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. (D)
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B)
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa
korzystnie na rozwój dzieci. (B)
Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i
wewnętrznych

C

W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci. (D)
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Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D)
W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B)
W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania
osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B)
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

B

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D)
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu. (D)
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D)
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi przedszkola. (D)
Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.
(B)
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców
w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B)
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio
do jego potrzeb. (B)
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Wnioski

1. Przedszkole posiada własną, wspólnie z rodzicami wypracowaną koncepcję pracy, która uwzględnia
zidentyfikowane potrzeby rozwojowe dzieci, oczekiwania rodziców i społeczności lokalnej, a realizując ją
wykorzystuje m. in. swój program autorski "Przedszkolak w Europie", funkcjonujący jako "dobra
praktyka".
2. Dzieci

mają

możliwość

wszechstronnego

rozwoju

swoich

umiejętności

i zainteresowań,

dzięki

organizacji procesów edukacyjnych w sposób odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom rozwojowym
wychowanków, systematycznemu ich monitorowaniu oraz uwzględnianiu wynikających stąd wniosków,
a osiąganiu sukcesów edukacyjnych sprzyja stosowanie nowatorskich rozwiązań i aktywizujących metod
pracy.
3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji i z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci oraz wniosków
z monitorowania i analizowania osiągnięć wychowanków.
4. Dzieci są aktywne i zaangażowane w zajęcia, odpowiedzialne za swoje wybory oraz samodzielne
w inicjowaniu i realizacji działań na rzecz własnego rozwoju oraz społeczności lokalnej, dzięki
stwarzaniu przez przedszkole sytuacji zachęcających ich do podejmowania różnych form aktywności
własnej.
5. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i wykazują się odpowiedzialnością w działaniu
i relacjach

społecznych,

a przedszkole

jest

bezpieczne,

pozbawione

zagrożeń

i przejawów

dyskryminacyjnych, dzięki tworzeniu przez placówkę przyjaznych relacji między wszystkimi członkami
społeczności przedszkolnej, monitorowaniu działań wychowawczych oraz wspólnemu z rodzicami
analizowaniu ich i modyfikowaniu.
6. Dzieci

i rodzice

uzyskują

wsparcie

w procesie

edukacji

i wychowania,

dzięki

rozpoznawaniu

indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych wychowanków, oferowaniu zajęć
dodatkowych

i kółek

zainteresowań,

organizacji

wspomagania

poprzez

zajęcia

wyrównawcze

i korekcyjno – kompensacyjne oraz umożliwianie rodzicom korzystania z, m.in. konsultacji i warsztatów
doskonalących z zakresu działań wychowawczych.
7. Organizacja i przebieg procesów edukacyjnych sprzyjają rozwojowi dzieci i placówki, dzięki współpracy
nauczycieli

w zakresie

planowania,

realizowania

i analizowania

działań,

a także

wspólnemu

rozwiązywaniu problemów oraz dokonywaniu ewaluacji własnej pracy z pomocą innych nauczycieli.
8. Dzieci mają warunki do wszechstronnego rozwoju, dzięki wykorzystywaniu przez przedszkole zasobów
środowiska lokalnego, podejmowaniu adekwatnych działań na jego rzecz oraz promowaniu wartości
wychowania przedszkolnego, co sprzyja wzbogacaniu oferty edukacyjnej placówki i kształtowaniu
w wychowankach wysokich kompetencji społecznych i osobistych.
9. Przedszkole stwarza rodzicom możliwości wyrażania opinii i realizuje zgłaszane pomysły, jednak ponad
1/3 rodziców nie bierze udziału w procesach decyzyjnych, ponad 1/4 nie ma poczucia wpływu na to,
co się dzieje w przedszkolu i jedynie 7 z 52 w ankietach deklaruje inicjowanie działań na rzecz rozwoju
dzieci i placówki.
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10. Przedszkole systemowo i systematycznie prowadzi badania wewnętrzne, w tym badanie losów
absolwentów i wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do doskonalenia pracy nauczycieli
i placówki, jednak w swoich działaniach nie uwzględnia wyników badań zewnętrznych.
11. Nauczyciele mają możliwość efektywnej współpracy oraz podejmowania doskonalenia i wprowadzania
działań nowatorskich, dzięki skutecznym działaniom dyrektora zapewniającym odpowiednią bazę
dydaktyczną, również przy wsparciu instytucji zewnętrznych oraz stwarzaniu atmosfery wyzwalającej
kreatywność nauczycieli.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Stan oczekiwany:
Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia
celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe
były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi
dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole realizuje podstawę programową zgodnie z własną koncepcją pracy uwzględniającą
zidentyfikowane

potrzeby

rozwojowe

dzieci,

oczekiwania

rodziców

i środowiska

lokalnego.

W działaniach tych wykorzystuje m. in. program własny „Przedszkolak w Europie”. Program ten,
jako przykład dobrych praktyk, który poprzez indywidualne i zespołowe przyswajanie, odkrywanie,
przeżywanie i działanie, służy rozwojowi dzieci w zakresie pogłębionego kształtowania świadomości
narodowej, jak również poczucia ich przynależności do Unii Europejskiej. Rodzice znają główne
założenia tej koncepcji i w pełni ją akceptują. Ponadto uczestnicząc w realizacji, a w razie potrzeby
jej modyfikacji wspierają przedszkole finansowo, materialnie, logistycznie, przez co mają wpływ
na poprawę jakości pracy i warunków bezpieczeństwa.

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

działania

są

spójne

z własną

koncepcją

pracy

przedszkola

i uwzględniają

zidentyfikowane potrzeby rozwojowe dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego. Do realizacji
tych działań, przedszkole korzysta m. in z programu własnego „Przedszkolak w Europie”, będącego
równocześnie przykładem dobrych praktyk.
Dyrektorka, podając najważniejsze założenia koncepcji pracy (Tab. 1), zwróciła szczególną uwagę na działania
związane z bezpieczeństwem dzieci w trakcie realizacji zajęć i poza nimi, wszechstronny rozwój dzieci we
współpracy z rodzicami i specjalistami, zaspokajanie oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego. Zakres
koncepcji pracy wynika z przyjętej misji i wizji przedszkola, a uszczegółowiony jest poprzez zdiagnozowane
możliwości psychofizyczne dzieci, ich indywidualne potrzeby rozwojowe (Tab. 2), zainteresowania oraz
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zidentyfikowane oczekiwania rodziców i lokalnej społeczności. Z kolei nauczyciele (Tab. 3) podając przykłady
działań (na które kładą szczególny nacisk) wskazali ich spójność z obowiązującą koncepcją pracy. Działania
(Tab. 4) odpowiadające zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego są uwarunkowane specyfiką
pracy przedszkola (Tab. 5). W pracy nauczyciele wykorzystują aktywne formy i metody nauczania oraz swoje
nabyte i ciągle doskonalone umiejętności zawodowe. Na uwagę zasługuje realizacja od 2012 roku programu
własnego ”Przedszkolak w Europie”, przeznaczonego dla dzieci 5 - 6 letnich i poszerzającego wiadomości
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze założenia koncepcji, wg której działa przedszkole? [WD] (2895)
Tab.1
Numer Analiza
1

Priorytetem działalności jest promocja zdrowia, ekologia,
edukacja przez sztukę, doskonalenie jakości pracy
przedszkola, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
rozwojowych dzieci, potrzeb środowiska,
wykorzystywanie w pracy nowoczesnych metod i
środków edukacji. Najważniejsze założenia koncepcji
pracy, to: • przedszkole jest bezpieczne, przyjazne
dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte
na ich potrzeby. • zapewnienie dzieciom
wszechstronnego rozwoju, realizowanie ich potrzeb,
respektowanie praw oraz zaspokajanie oczekiwań
rodziców. • poprzez obserwacje rozwoju każdego dziecka
oraz współdziałanie z rodzicami i specjalistami
zapewnienie optymalnych warunków do osiągnięcia
postępów i sukcesów dzieci. • zapewnienie między
społecznością przedszkola: dziećmi- rodzicamipracownikami atmosfery życzliwości i partnerstwa. •
realizowanie systemu wychowawczego i działań
edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu aktywności
własnej dzieci, rozwijaniu ich zainteresowań i osiąganiu
dojrzałości szkolnej na wysokim poziomie. • cele i
zadania realizowane są poprzez współpracę i wzajemne
zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek,
tolerancja, odpowiedzialność za innych. • prowadzenie
obserwacji pedagogicznej, • wykorzystanie doboru
metod dydaktycznych i wychowawczych do
indywidualizacji nauczania, dzięki czemu dzieci mogą
rozwijać się w indywidualnym tempie, zgodnie z
własnym potencjałem intelektualnym i zaangażowaniem.
Wyniki obserwacji służą formułowaniu wniosków
odnośnie potrzeb i możliwości dzieci, które później są
przekazywane rodzicom. • kwalifikacje i umiejętności
nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne
metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują
wysoką jakość pracy placówki. • rodzice są partnerami w
tworzeniu dobrego klimatu do działalności pedagogicznej
i wychowawczej. • współpraca z lokalnymi placówkami
oświatowymi i instytucjami na terenie regionu przy
zaspokajaniu obopólnych oczekiwań i korzyści.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:
Treść pytania: odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci [WD] (8487)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

• Indywidualizacja wychowania i nauczania z

W kształtowaniu zdrowego stylu życia dzieci biorą udział

uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych

w wielu programach i przedsięwzięciach np. Zdrowe

dzieci, poprzez zajęcia dla dzieci zdolnych (zajęcia

powietrze wokół nas. Uczestniczą w Turnieju piłki nożnej

indywidualne plastyczne, muzyczne, sztuka), kółka

(I miejsce w turnieju miejskim) i Spartakiadzie

zainteresowań (plastyczne, muzyczno-taneczne,

Przedszkolaków. Korzystają z zajęć prowadzonych przez

teatralne) oraz indywidualne kontakty z rodzicami w celu rodzica - zabawy ruchowe i nauka gry w piłkę nożną. W
kierowania dzieci na zajęcia organizowane na terenie

realizacji wychowania przez sztukę dzieci biorą udział w

miasta. • Indywidualizacja rozwoju każdego dziecka

różnych formach zajęć, konkursach, przeglądach,

przez diagnozowanie jego potrzeb i możliwości,

festiwalach. Dzieci osiągają sukcesy w konkursach

zainteresowań i zdolności. Na zajęciach grupowych

plastycznych ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich,

nauczycielki prowadzą działania służące wyrównywaniu

konkursach recytatorskich, biorą udział w miejskim

zdiagnozowanych deficytów rozwojowych dających

przeglądzie teatrzyków

możliwość osiągnięcia sukcesu. • Kształtowanie
świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne
zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu,
promowanie zdrowego stylu życia. • Budowanie systemu
wartości – w przedszkolu przestrzegane są reguły
obowiązujące w każdej grupie (kodeks grupowy jako
Kodeks Przedszkolaka opracowywany przez nauczyciela
lub wspólnie z dziećmi) i dotyczące m. in. współdziałania
w zabawach i sytuacjach zadaniowych, uczące
poszanowania godności i praw dzieci. • Kształtowanie
podstawowych czynności samoobsługowych oraz
nawyków higienicznych i kulturalnych. Dzieci są
wdrażane do utrzymania ładu i porządku, uczą się
kultury spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami
(łyżka, widelec, nóż). • Uczestnictwo w zajęciach
kulinarnych, np. przygotowywanie soków, sałatek,
przetworów zimowych, pieczenie ciasteczek i ciast. •
Realizowanie wychowania przez sztukę – różne formy
plastyczne, muzyka, śpiew, pląsy i tańce.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Porozmawiajmy o koncepcji pracy przedszkola. Na co Państwa zdaniem w przedszkolu kładzie
się szczególny nacisk? Co jest najważniejsze w pracy tego przedszkola? [WN] (2893)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

działania prozdrowotne i proekologiczne,

2

wychowanie przez sztukę,

3

twórcze działania, samorealizacja,

4

odkrywanie swoich możliwości, zainteresowań i

Cytaty

uzdolnień,
5

uczenie wrażliwości na potrzeby innych,

6

tworzenie dobrej współpracy z rodzicami, zacieśnianie
tej współporacy w relacjach: rodzic - dziecko –
nauczyciel,

7

pozyskiwanie nowych partnerów,

Rozszerzanie współpracy z partnerami, poszerzanie
zakresu współpracy ze środowiskiem lokalnym.

8

wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola

9

realizowanie misji i wizji przedszkola,

10

wychowywanie poprzez wzrost aktywności i

Wychowywanie poprzez wzrost aktywności dzieci,

samodzielności dzieci,

uczenie samodzielności w podstawowych czynnościach
życiowych adekwatnych do ich wieku.

11

przestrzegania ładu i porządku,

12

współpraca w grupie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:
Treść pytania: odpowiadają zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego [WD] (8489)
Tab.4
Numer Analiza
1

• Zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolu. •
Organizacja Dni Otwartych i zajęć adaptacyjnych. • Stała
współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną "Komnata
Ducha Bajducha"oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką
Publiczną im. Z. Herberta. • Współpraca ze Szkołą
Podstawową nr 5. • Współpraca ze stowarzyszeniem
Człowiek w Potrzebie (zrzesza grupę osób
niepełnosprawnych, którzy uczestniczą w zajęciach
plastycznych z dziećmi, dzieci ich odwiedzają i wspólnie
wykonują różne prace, np. ozdoby świąteczne , które
sprzedają je na okolicznościowych kiermaszach). •
Współpraca z policją, strażą miejską i strażą pożarną. •
Współpraca z Przedszkolem Nr 10 i 23. • Udział w
akcjach okolicznościowych i społecznie użytecznych na
terenie miasta, np. ubieranie choinki miejskiej ozdobami
wykonanymi przez dzieci. • Umożliwianie prowadzenia
praktyk studentom z PWSZ i AWF • Udział w akcjach
charytatywnych – Pola nadziei, a w nim Korowód
Wrażliwości (w celu wsparcia gorzowskiego hospicjum
sprzedawane są na terenie przedszkola cebulki zonkili),
zbieranie nakrętek, zbieranie karmy dla kotów i psów dla
potrzeb schroniska, akcja Mam Marzenie. • udział w
akcjach wolontariatu prowadzony przez uczniów
Gimnazjum Nr 7 – umożliwienie prowadzenia przez nich
uroczystości i zajęć dla dzieci. • Organizacja festynów
rodzinnych. • Udział w zawodach piłkarskich i
Spartakiadzie Przedszkolaków. • Przy współpracy z
Urzędem Miasta - prace społeczno- użyteczne na
potrzeby przdszkola wykonywane przez osoby skazane.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:
Treść pytania: uwzględniają specyfikę pracy przedszkola [WD] (8488)
Tab.5
Numer Analiza
1

• Wykorzystywanie zasobów kadry pedagogicznej
przedszkola, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
zgodnie z kierunkiem pracy przedszkola. • Prowadzenie
zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego i zalecanymi warunkami i sposobami jej
realizacji, opracowywanie planów miesięcznych dla
poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem
właściwych proporcji zagospodarowania czasu
przebywania dziecka w placówce. • Aktywizowanie
rodziców, poprzez ich udział w zajęciach otwartych
(realizowanych w formie warsztatów), zebraniach
ogólnych i grupowych, spotkaniach z logopedą
prowadzącym terapię logopedyczną na terenie
przedszkola, udział dzieci i rodziców w konkursach na
terenie przedszkola • Udział rodziców w imprezach i
uroczystościach przedszkolnych (pasowanie na
przedszkolaka, festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka,
jasełka, Dzień Dziecka, występy teatralne rodziców dla
dzieci, np. " Córka Gburka"), wspomaganie nauczycieli w
przygotowywaniu uroczystości. • Realizacja programu
adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich, wypełnianie ankiet na
temat zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka,
pozyskiwanie informacji zdrowotnych i rozpoznawanie
potrzeb i możliwości dzieci podczas zajęć adaptacyjnych.
• Realizacja programu profilaktycznego i programu
europejskiego (program własny realizowany w grupie
5,6-latków pn. Przedszkolak w Europie). • Wycieczki
krajoznawczo- turystyczne, spacery edukacyjne (park,
ogrody działkowe, sad, las, gospodarstwo rolne). •
Kultywowanie tradycji narodowych i religijnych (np.
obchody rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej).
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Rodzice znają główne założenia koncepcji pracy przedszkola i są przez nich akceptowane.
Dyrektor podała, że na pierwszych zebraniach rozpoczynających rok szkolny, rodzice są zapoznawani
z koncepcją pracy przedszkola (Tab. 1) i w pełni ją akceptują. Ponadto mają też wpływ na jej modyfikację
i wprowadzanie zmian. (tab. 2).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] W jaki sposób rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola? [AD] (2919)
Tab.1
Numer Analiza
1

Rodzice znają główne założenia koncepcji pracy
przedszkola, gdyż są zapoznawani z nimi na pierwszym
zebraniu ogólnym z dyrektorem oraz na zebraniach w
grupach (koncepcja jest też dostępna na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej).

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Jakie uwagi zgłaszali? [AD] (8326)
Tab.2
Numer Analiza
1

- propozycja doposażenia sal dydaktycznych, propozycje współpracy z instytucjami działającymi na
terenie miasta w celu pozyskiwania funduszy i pomocy
rzeczowej, - rozszerzenie współpracy z instytucjami
niosącymi pomoc dzieciom i rodzicom: Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, spotkania i warsztaty dla
rodziców

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola.
Dyrektor (Tab. 1) oraz nauczyciele (Tab. 2) zgodnie podają, że rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji
pracy przedszkola. Sami zainteresowani (tab. 3) podają, w jaki sposób uczestniczą w ustalaniu najważniejszych
kierunków pracy przedszkola.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [AD] (8427)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Zgłaszane są podczas rozmów indywidualnych z

Umożliwianie wszystkim rodzicom zgłaszanie uwag do

nauczycielkami i dyrektorem, za pośrednictwem

pracy przedszkola i propozycji zmian w koncepcji, które

"skrzynki pomysłów", ankiet oraz na zebraniach

są analizowane i uwzględniane podczas jej modyfikacji.

grupowych i zebraniach rady rodziców, planowych
konsultacji.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [WN] (8425)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Zgłaszanie uwag, propozycji wniosków.

Cytaty
Zgłaszają swoje uwagi, wnioski i propozycje podczas
zebrań grupowych rodziców, podczas rozmów
indywidualnych, planowych konsultacji.

2

Zgłaszanie radzie rodziców i trójkom grypowym.

Zgłaszają je radzie rodziców i trójkom grupowym
rodziców (np. dodatkowe wpłaty na radę rodziców z
przeznaczeniem na nagrody dla dzieci, zakup koców do
leżakowania). Uchwały rady rodziców oraz inne wnioski
zgłaszane indywidualnie lub poprzez grupy trójek
rodziców rozpatrywane są na posiedzeniach rady
pedagogicznej, a jako słuszne i możliwe do realizacji
przyjmowane są w postaci nowych działań lub
modyfikacji koncepcji pracy przedszkola, planów pracy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy uczestniczą Państwo w ustalaniu najważniejszych dla przedszkola rzeczy (priorytetów,
celów)? Jeśli tak – w jaki sposób? [WR] (8426)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

Zebrania ogólne i grupowe.

Wszystko, co przedszkole realizuje jest z nami
konsultowane, czy nam się podoba.

2

Zebrania rady rodziców.

wnioski ustalane są na zebraniach rady rodziców,
zebraniach w grupach, konsultacjach z nauczycielami
uczącymi w grupach.

3

Zgłaszanie dyrektorowi.

4

"Skrzynka pomysłów" i inne.

W okazyjnych rozmowach indywidualnych propozycje są
zglaszane bezposrednio do dyrektorki przedszkola.
Na korytarzu jest "skrzynka pomysłów", w gablocie
wywieszane są bieżące komunikaty i informacje, ale
głównie ustalane są na zebraniach w grupach, a
zgłaszane tam propozycje, przekazywane są radzie
rodziców, nauczycielom lub bezpośrednio dyrektorce
przedszkola.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy, a jednocześnie wspierają przedszkole finansowo,
materialnie, fizycznie i logistycznie w zakresie poprawy jakości pracy i zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci.
Rodzice znają główne kierunki pracy przedszkola (Tab. 1) i

uczestniczą w działaniach związanych z ich

realizacją. Dyrektor (Tab. 2), nauczyciele (Tab. 3) oraz rodzice (Tab. 4) zgodnie wymieniają przykłady takich
działań. Obejmują one nie tylko sferę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną pracy, ale również działania
związane m. in. z prowadzeniem akcji proekologicznych, charytatywnych, zajęć dodatkowych oraz udzielaniem
wsparcia

finansowego,

materialnego

i fizycznego

w zakresie

poprawy

jakości

pracy,

wyposażenia

sal

i bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są główne założenia pracy przedszkola (czy sie ono różni od inych? Co Państwo sądzą o
tych założeniach? [WR] (8424)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

bezpieczeństwo i higiena dzieci

Cytaty
dbają o bezpieczeństwo i higienę dzieci, realizując
podstawę programową wychowania przedszkolnego
dobrze przygotowują nasze dzieci do podjęcia nauki w
szkole. My jako rodzice mamy wpływ na to co się dzieje
w przedszkolu, a nasze propozycje są zawsze
rozpatrywane, a te jako słuszne - uwzględniane.

2

wychowanie bez stresu

dzieci bez stresu wchodzą w nowy etap edukacyjny.

3

bezpieczne zachowania, działania prozdrowotne i

przedszkole uczy bezpiecznych zachowań, wpaja nawyki

proekologiczne

zdrowego żywienia i ochrony środowiska (działania
prozdrowotne i proekologiczne).

4

samodzielność, rozwijanie zdolności i umiejętności

5

budowanie pozytywnego obrazu przedszkolaka, poczucia
własnej wartości

6

poznawanie rożnych zawodów.

7

tolerancja i poszanowanie drugich, wrażliwość i

akcje charytatywne w ramach dziecięcego wolontariatu.

odpowiedzialność
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją koncepcji pracy przedszkola uczestniczą rodzice?
Na czym polega ich udział? [WD] (8328)
Tab.2
Numer Analiza
1

Współdecydują o kierunku rozwoju
przedszkola.(przeprowadzane są wśród rodziców
ankiety, w których przedstawiają swoje wnioski
dotyczące pracy placówki i informują o swoich
oczekiwaniach. Rodzice dzieci nowo przyjętych
wypełniają ankietę, w której informują o
najważniejszych aspektach rozwoju ich dziecka).
Wyrażają zgodę na udział dzieci w programach
realizowanych przez placówkę. Biorą udział w zajęciach
otwartych realizowanych w grupach. Przygotowują
ozdoby świąteczne, gadżety, które są sprzedawane na
kiermaszach świątecznych. Aktywnie uczestniczą w
uroczystościach i imprezach przedszkolnych, pomagają
w przygotowywaniu dekoracji i strojów dla dzieci,
przygotowują przedstawienia teatralne dla dzieci.
Pomagają w remoncie i odświeżaniu sal, montażu
ogrodzenia, wspomagają działalność rzeczowo i
finansowo, doposażają kąciki zainteresowań w pomoce i
materiały papiernicze. Pomagają w organizowaniu wyjść
dzieci do swoich zakładów pracy – sklep, zakład
krawiecki, poczta, piekarnia.(na zajęciach w przedszkolu
opowiadają o swojej pracy i zainteresowaniach - lekarz,
policjant, listonosz). Wspierają nauczycieli w
przygotowaniu dzieci do występów sportowych, kibicują,
umożliwiają osiągnięcie sukcesu przez dzieci. Mają
wpływ na planowanie działalności dzieci w grupie (na
spacery, wycieczki). Wspierają nauczycieli w działaniach
społecznych przez respektowanie kodeksu przedszkolaka
i przestrzeganie obowiązujących norm. Promują w swoim
środowisku przedszkole – zamieszczają zdjęcia i filmy z
uroczystości przedszkolnych, zapraszają rodzinę i
znajomych do uczestniczenia w ważnych dla nich
wydarzeniach. Współuczestniczą w wyborze
ubezpieczyciela i kart pracy dla dzieci.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją tych najważniejszych kierunków pracy przedszkola
uczestniczą rodzice? Na czym polega ich udział w tych działaniach? [WN] (8321)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

działania adaptacyjne

Cytaty
Rodzice współuczestniczą w działaniach adaptacyjnych
dzieci do przedszkola i integrowaniu się w grupach.

2

udział w akcjach proekologicznychh

zbieranie baterii, nakrętek, makulatury.

3

organizowanie i współudział w imprezach i

np. jasełka, Dzień Mamy i Taty, festyn rodzinny

uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola
4

udział w obchodach Dnia Dziecka

Przygotowanie przez rodziców na Dzień Dziecka
przedstawienia, w których rodzice byli aktorami.
Przygotowanie dla grupy starszej (5 i 6 latki)
niespodzianek na ten Dzień

5

współudział w akcjach charytatywnych

np. akcja charytatywna pn. Mam marzenie na rzecz
nieuleczalnie chorego dziecka, akcja Pola nadziei, akcje
zbierania karmy i koców dla zwierząt w schronisku.

6

udział w zaplanowanych konsultacjach, spotkaniach,

Rodzice uczestniczą w zaplanowanych spotkaniach i

warsztatach

konsultacjach oraz spotkaniach okazjonalnych i
spontanicznych poza godzinami pracy przedszkola.

7

udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi

Współorganizują i uczestniczą wraz z dziećmi i
nauczycielami w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (np. z
plastykiem zajęć plastycznych, z przedstawicielem ENEA
i pogadanka - Nie taki prąd straszny)

8

inne

Współuczestniczą logistycznym zabezpieczaniu
teatrzyków przedszkolnych, ligi przedszkolaków, w
spartakiadach przedszkolaków, konkursów i turniejów.
Wspierają przedszkole materialnie, rzeczowo i pracą
własną.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją tych najważniejszych kierunków pracy przedszkola
Państwo uczestniczą? Na czym polega Państwa udział w tych działaniach? [WR] (8490)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

wybór ubezpieczyciela.

2

zbiórka funduszy na radę rodziców

Cytaty
W ubiegłym roku zakupiono nagrody książkowe dla
dzieci, które skończyły przedszkole. Kupiono też koce dla
maluszków, getry dla drużyny piłkarskiej.

3
4

pomoc fizyczna w wykonaniu dodatkowego ogrodzenia

Rodzice zorganizowali również dowóz osób z zakładu

placu zabaw i wyburzeniu murków, w odnawianiu sal.

karnego do wyburzania murków

zgoda na zajęcia dodatkowe, konkursy, wycieczki.

Wyrażanie zgody na udział dziecka w zajęciach z religii, z
języka angielskiego, konkursach, wycieczkach

5

opieka

6

przekazanie 1% na rzecz przedszkola.

7

przebudowa strony internetowej przedszkola.

8

udział w akcjach proekologicznych

zbieramy makulaturę i zakrętki.

9

udział w akcjach charytatywnych.

zbieranie karmy i koców dla zwierząt ze schroniska.

logistyka i organizacja spotkań, zajęć otwartych i zajęć

Rodzice zorganizowali zajęcia dla dzieci z profesjonalnym

warsztatowych

plastykiem i z dogoterapii. Włączają się w zajęcia

10

jak są wycieczki, jedziemy jako dodatkowa opieka

otwarte, przynoszą materiały do wykonania stroików
świątecznych. Wykonywanie strojów i rekwizytów na bal,
pomoc dzieciom w uczeniu się tekstów wierszyków i
piosenek.
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Wymaganie:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się
Stan oczekiwany:
Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą
ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą
przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej
pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy
pedagogicznej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole przy wspieraniu rozpoznanych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci, stosuje różnorodne formy i metody pracy adekwatne do nich i grupy
przedszkolnej, które są akceptowane przez wychowanków i rodziców. Przyjęty rytm dnia umożliwia
im samodzielny wybór zabawy, czas na wyciszenie, a nauczyciele stosują zadania o różnym
poziomie

trudności

i wymagające

monitorowania

procesów

do planowania,

doskonalenia

różnych

wspomagania
oraz

form

rozwoju

modyfikacji

aktywności.
i edukacji
procesów

Wnioski
dzieci

są

edukacyjnych

z systematycznego
wykorzystywane
i są

skuteczne

w podnoszeniu efektywności tego procesu. Chociaż nauczyciele i dyrektor podają różne przykłady
takich działań, to ich efekty wpływają na ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, zaspokajanie potrzeb
oraz rozwijanie zdolności i umiejętności. W rozwoju dzieci przedszkole stosuje nowatorskie
rozwiązania i metody pracy.

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
W

celu

wspierania

rozpoznanych

potrzeb

edukacyjnych,

rozwojowych

oraz

możliwości

psychofizycznych dzieci, nauczyciele uwzględniając warunki lokalowe oraz sposoby realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosują różnorodne formy i metody pracy
adekwatne

do nich

i grupy

przedszkolnej.

Obowiązujący

rytm

dnia

zajęć,

w odniesieniu

do ramowego rozkładu dnia, umożliwia im samodzielny wybór zabawy, czas na wyciszenie,
a nauczyciele stosują zadania o różnym poziomie trudności i wymagające różnych form aktywności.
Stosowane metody pracy są akceptowane przez rodziców i dzieci.
Nauczyciele (Tab. 1), przy zastosowaniu różnych technik badawczych, rozpoznają indywidualne potrzeby,
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zdolności i możliwości dzieci. Zdecydowana większość rodziców (Rys. 1j) podała, ze przynajmniej kilka razy
lub przynajmniej raz w roku nauczyciele rozmawiają z nimi o tych potrzebach i możliwościach. Ich zdaniem
(Rys. 2j), metody pracy odpowiadają możliwościom i potrzebom ich dzieci. Dyrektor podała przykłady stałych
i systematycznych działań nauczycieli (Tab. 2) wspierających dzieci w ich potrzebach edukacyjnych ,
rozwojowych i możliwości psychofizycznych. Na obserwowanych zajęciach (Tab. 3) nauczyciele stosowali różne
formy i metody prowadzenia zajęć dostosowanych do możliwości psychofizycznych dzieci ucząc ich m. in.
samodzielności w podejmowaniu decyzji i wyborów, rozwijali umiejętności analizowania i wnioskowania. Na 5
z 5 obserwowanych zajęciach zadawali dzieciom zadania o różnym stopniu trudności i wymagających od nich
różnych

form

aktywności.

Ponadto

nauczyciele

stosowali

czasowe

proporcje

zagospodarowania

czasu

przebywania ich w przedszkolu, tworzyli dogodne warunki do samodzielnego wyboru zabaw (Tab. 4)
co potwierdziły dzieci (tab. 5) i podały również inne formy zajęć, które najbardziej lubią. Przejęte procesy
wspomagania rozwoju i edukacji są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym
oraz

możliwościom

psychofizycznym

znajdują

swe

umocowania

w przedszkolnym

rytmie

dnia

zajęć

w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia (Tab. 5) , w którym przewidziany jest czas na wyciszenie
i różnorodną aktywność dzieci. Zgodnie z opinią rodziców (Tab. 6) oraz przeprowadzoną obserwacją przedszkola
(Tab.

7),

warunki

lokalowe

oraz

wyposażenie

przedszkola,

są

wystarczające

do realizacji

podstawy

programowej wychowania przedszkolnego, w tym działań związanych z zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść

pytania:

W

jaki

sposób

rozpoznają

Państwo

indywidualne

potrzeby,

zdolności

i

możliwości

poszczególnych dzieci? [WN] (8242)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

obserwacje

Cytaty
Prowadzone są obserwacje poprzez arkusze
dostosowane do grupy wiekowej. Rozpoznawane są
także ich możliwości podczas obserwacji konkursów i
turniejów. Wsłuchiwanie się w głos i opinie dzieci.

2

diagnozy

3

realizacja kart pracy

4

rozmowy z rodzicami

5

analiza wytworów dzieci

Analizowane są prace dzieci, nie tylko plastyczne, ale i
konstrukcyjne oraz samodzielność ich wykonywania.

6

ankietowanie rodziców

7

współpraca z rodzicami

8

pomoc logopedy

Prowadzone są wywiady z rodzicami, przez
dokumentację, jaką dostarczają rodzice
Korzystanie z pomocy logopedy, który sugeruje sposób
pracy z dzieckiem. Logopeda sporządza badania
przesiewowe, logopedyczne wszystkich dzieci.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie stałe działania są realizowane w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę podać przykłady w odniesieniu do potrzeb
konkretnych dzieci. [WD] (8273)
Tab.2
Numer Analiza
1

Podejmowane działania, to m.in.: • prowadzenie terapii
logopedycznej (spotkania indywidualne, karty pracy dla
rodziców do ćwiczenia w domu, poradnictwo
logopedyczne dla rodziców dzieci nie objętych pomocą
logopedyczną), • prowadzenie zajęć w zespołach
wyrównawczych, •praca indywidualna podczas zajęć
programowych oraz po za nimi • spotkania indywidualne
i grupowe z rodzicami, • wzbogacanie bazy przedszkola
w pomoce dydaktyczne i zabawki rozwijające
zainteresowania dzieci i pomocne w pracy indywidualnej.
• wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności,
stopniowanie trudności w wykorzystaniu potencjału
dziecka. • przygotowanie dzieci do konkursów, a także
budowanie poczucia własnej wartości. • współpraca z
Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną • organizacja
pomocy psychologiczno-pedagogicznej - grupowe zajęcia
o charakterze terapeutycznym Dzieci ujawniające
uzdolnienia biorą udział w kółkach zainteresowań
(plastyczne, teatralne, muzyczno-taneczne), pracy
indywidualnej (umiejętność czytania, zdolności
matematyczne, teatralne, językowe), Turnieju
Piłkarskim, Spartakiadzie Przedszkolaków i Lubuskim
Festiwalu Siatkówki oraz w zajęciach ruchowych, np. gra
w piłkę nożną.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Proszę podać przykłady dostosowania Pana/i metod pracy do indywidualnych potrzeb i

możliwości rozwojowych dziecka. [WNPO] (8243)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
2

Cytaty

samodzielność w podejmowaniu decyzji, samodzielność

dzieci samodzielnie mogły zdecydować, czy dorysują

wyborów

śliwkę, w zależności od swoich umiejętności

stopniowanie trudnosci

stopniowanie trudności poprzez wybór tych dzieci do
liczenia owoców, które tę umiejętność już posiadły.
Zauważalne były elementy stopniowania trudności i
samodzielności do dzieci wymagających takiego wsparcia
i pomocy. Dziecko nowoprzyjęte było pod opieką
nauczycielki (adaptacja do grupy).

3

zmienność form i metod prowadzenia zajęć

4

indywidualizacja

Wzmocnienie pozytywnych zachowań poprzez wybieranie
przez dzieci ról w zabawach

5

kształtowanie pozytywnych zachowań

6

rozwijanie umiejętności analizowania i wyciągania
wniosków

7

poszerzanie zainteresowań poprzez wprowadzenie nowej
techniki plastycznej

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy nauczyciel, organizując dzieciom czas, umożliwia im samodzielny wybór zabawy? [OZ]
(9934)
Tab.4
Numer Analiza
1

Dzieci podczas zabawy mają możliwość jej wyboru, a
nauczycielka pomaga im w tych zabawach. Wszystkie
dzieci miały możliwość wybierania z pudełka rekwizytów
do rodzaju zabawy, a do niej swoich kolegów, koleżanek.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co lubicie w przedszkolu robić najbardziej? Dlaczego? [WGD] (8229)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

zabawy ruchowe

2

malowanie i rysowanie

Lubię malować, kredkami, farbkami, kolorować rysunki.

3

dowolne zabawy

Lubię bawić się w kółko graniaste. Lubię bawić się
lalkami w kąciku lalek, bawić się w dom, bo w nim
jestem starszą siostrą i mogę dużo robić, bawić się
klockami lego, bawić się z kolegą autkami, bo wtedy
urządzamy wyścigi. Lubię bawić się w kotka i myszkę, bo
lubię uciekać jak myszka.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki jest rytm dnia dziecka w przedszkolu - rytm dnia (w odniesieniu do ramowego rozkładu
dnia). Czy jest przewidziany czas na aktywność i wyciszenie dzieci? [ADZ] (8265)
Tab.6
Numer Analiza
1

Przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do 17:00.
Realizacja podstawy programowej realizowana jest w
godz. 8:00 do 13:00. Przedszkole posiada ramowy
rozkład dnia, w którym przewidziany jest czas na
aktywność i wyciszenie dzieci w trakcie zajęć i pobytu w
przedszkolu. Oddzielnie sporządzony jest ramowy
rozkład dnia dla 3, 4 latków oraz 5 i 6 latków. Codziennie
w każdej grupie wiekowej po drugim śniadaniu jest czas
na wyciszenie dzieci, czyli na obcowanie z literaturą.
Dzieci słuchają bajek czytanych przez nauczyciela
(czasami przez rodziców). Podczas odpoczynku
wykorzystywane są zajęcia z bajkoterapii, a zabawy
ruchowe odbywają się na przyległym do przedszkola
placu zabaw. Od godz. 14.45 zabawy ruchowe według
zainteresowań dzieci, wyzwalające ich samorzutną
aktywność i utrwalające nabyte umiejętności i
kompetencje wspierające indywidualny rozwój,
uzdolnienia dzieci.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co Państwo sądzą o warunkach lokalowych i wyposażeniu przedszkola? Czy odpowiada ono
potrzebom Waszych dzieci? [WR] (8234)
Tab.7
Numer Treść odpowiedzi
1

są wystarczające

Cytaty
Warunki lokalowe są dobre i wystarczające do realizacji
programu wychowania przedszkolnego.

2

wyposażenie sal

Sale oraz inne pomieszczenia są bezpieczne dla dzieci,
sprzęt (stoliki, ławki) dostosowany jest do wieku dzieci.
Sale są duże, odmalowane i dobrze oświetlone, bogate w
kąciki zainteresowań, jest duża ilość zabawek i pomocy
dydaktycznych. Sale są zawsze czyste, schody
bezpieczne.

3

plac zabaw

Duży plac zabaw z przeznaczeniem dla maluszków i
dzieci starszych. Poprawiło się bezpieczeństwo na placu
zabaw poprzez wyburzenie przez rodziców murków
znajdujących się na nim. W trakcie robót oddzielany jest
plac zabaw od terenu gospodarczego (pojemniki na
śmieci).

4

inne warunki lokalowe

Poprawią się warunki dla logopedy i nauczycieli poprzez
adoptowanie pozyskanych pomieszczeń dla potrzeb
przedszkola (pokój nauczycielski, garderoba, gabinet
logopedy). Obecnie są remontowane i na pewno jeszcze
w tym roku szkolnym będą ukończone remonty tych
pomieszczeń.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Jak warunki lokalowe i wyposażenie uwzględniają potrzeby rozwojowe i możliwości

psychofizyczne dzieci? [OP] (8529)
Tab.8
Numer Analiza
1

Warunki dostosowane do realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego (szatnia, sale
zajęć i ich wyposażenie , meble, schody, plac zabaw.
Wydzielone jest dodatkowe pomieszczenie do zajęć
logopedycznych (przy szatni oddzielone parawanem).
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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 systematycznego monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
wykorzystywane przy planowaniu, doskonaleniu oraz modyfikacji procesów edukacyjnych.
Dyrektorka (Tab. 1) podała przebieg planowania procesów edukacyjnych w przedszkolu. Zarówno ona ( Tab. 2)
jak i nauczycielki (Tab. 3) zgodnie wymieniły przyjęte metody i formy monitorowania realizacji zaplanowanych
zadań oraz wykorzystywanie wniosków z nich wynikających (Tab. 4 i Tab. 5) do planowania nowych działań
oraz doskonalenia i modyfikacji realizowanych w danym roku szkolnym.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu planuje się procesy edukacyjne? [WD] (8531)
Tab.1
Numer Analiza
1

Na sierpniowej radzie pedagogicznej dyrektor
przedstawia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprzed
dwóch lat i sposób ich realizacji w poprzednim roku
szkolnym. Rada analizuje wnioski i podsumowuje
poprzedni rok szkolny w zakresie stopnia realizacji
przyjętego planu pracy. Przedstawiane są nowe wnioski,
z którymi zapoznaje się rada. Na ich podstawie planuje
się roczny plan pracy. Dodatkowo podstawę planowania
stanowią też wyniki ankiet przeprowadzane wśród
rodziców i nauczycieli (w ramach ewaluacji
wewnętrznej). Wspólnie planowany jest roczny plan
pracy na nowy rok szkolny, kalendarz imprez i
uroczystości, plan współpracy z rodzicami i ze
środowiskiem lokalnym, akcje charytatywne, organizacja
dni adaptacyjnych i dni otwartych, plan profilaktyki
zdrowotnej. Planowany jest też WDN, natomiast
szkolenia zewnętrzne nauczyciele planują indywidualnie
w porozumieniu z dyrektorem. Wspólnie planowana jest
też modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia,
współpraca nauczycieli w zakresie realizacji imprez i
wycieczek oraz tematyka ewaluacji wewnętrznej i
zadania zespołu ewaluacyjngo. Następnie plany te
konsultowane są z rodzicami na zebraniu ogólnym,
zebraniach grupowych oraz spotkaniach trójek
grupowych. Po tych działaniach dyrektor sporządza
roczny plan pracy i opracowuje plan nadzoru
pedagogicznego i przedstawia je radzie pedagogicznej.
Na tej podstawie nauczyciele tworzą miesięczne plany
pracy dla każdej grupy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak w Państwa przedszkolu są monitorowanie procesy edukacyjne? [WD] (8532)
Tab.2
Numer Analiza
1

Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się
poprzez: - obserwację dzieci, diagnozę gotowości
szkolnej, rozmowy z dziećmi i z rodzicami, analizę prac
plastycznych dzieci, śledzenie losów absolwentów,
badania przesiewowe mowy dziecka przez specjalistę
logopedę zatrudnionego w przedszkolu, badania
prowadzone przez Zespół Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, - obserwację zajęć koleżeńskich, semestralne sprawozdania nauczycieli, - w ramach
nadzoru pedagogicznego dyrektora, poprzez kontrolę
terminów realizacji zadań, obserwacje zajęć, kontrolę
dokumentacji, monitorowanie realizacji podstawy
programowej, - poprzez zajęcia koleżeńskie w ramach
WDN, - poprzez dzielenie się wiedzą po doskonaleniu
zewnętrznym.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo procesy edukacyjne w przedszkolu? [WN] (8238)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

obserwacje

Cytaty
Obserwujemy sukcesy dzieci w konkursach, robimy
wystawę pucharów i dyplomów, podczas festynów i
uroczystości.

2

sprawozdania

Dwa razy w roku sporządzamy sprawozdania z pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dokonujemy
samooceny naszej pracy. . Sporządzamy też
sprawozdania z pracy terapeutycznej.

3

rozmowy z rodzicami

4

kontrola realizacji planu pracy

Rozmawiamy na zebraniach z rodzicami o naszej
współpracy.
Nadzorujemy realizację zadań z planu pracy. Śledzimy
realizację zadań z kalendarza imprez.

5

monitorowanie podstawy programowej

Na bieżąco monitorujemy realizację podstawy
programowej. Sięgamy często do podstawy i nasze plany
pracy opieramy o podstawę programową, kierunki
oświatowe państwa i o naszą koncepcję.

6

wnioski z nadzoru i ewaluacji wewnętrznej.

Wykorzystujemy też wnioski z nadzoru i zadania z
autorskiego programu pn. Przedszkolak w Europie.
Monitorujemy procesy poprzez ewaluację wewnętrzną,
przez spotkania zespołów zadaniowych: ds. ewaluacji
wewnętrznej, badania losów absolwentów, ds. wystroju
przedszkola

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak wykorzystują Państwo wyniki monitorowania procesów edukacyjnych do pracy z dziećmi?
Proszę podać przykłady. [WN] (9569)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

rozwijanie zainteresowań

Cytaty
Do rozwijania ich zainteresowań poprzez kółka
zainteresowań. Do rozwijania umiejętności i nawyków u
dzieci.

2

udział w konkursach

3

akcje charytatywne

4

kalendarz imprez

Do wyboru i udziału dzieci w konkursach
mieniamy kalendarz uroczystości przedszkolnych i formy
ich realizacji. Wprowadziliśmy program Nie bij mnie,
kochaj mnie, a typowy Dzień Mamy zmieniłam na quiz .
Poszerzamy ofertę wycieczek, poznajemy nowe miejsca.

5

nowe, aktywne metody nauczania
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Do czego wykorzystują Państwo wnioski wypływające z monitorowania zaplanowanych działań?
[WD] (8271)
Tab.5
Numer Analiza
1

Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych
wykorzystywane są do: - rozwijania zainteresowań,
umiejętności i nawyków dzieci, - planowania pracy
logopedy, - planowania pracy w grupie, - modyfikacji
działań edukacyjnych i wychowawczych, modyfikowania metod pracy, - dzielenia się materiałami
z konferencji i warsztatów metodycznych, - prowadzenia
zajęć pokazowych (zapraszamy grupy i dzielimy się
swoją wiedzą i umiejętnościami)

Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
Wdrażane wnioski z monitorowania działań w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
skuteczne w podnoszeniu efektywności procesu edukacyjnego, chociaż nauczyciele i dyrektor
podają różne przykłady takich działań, to ich efekty wpływają na ogólny rozwój psychofizyczny
dzieci, zaspokajanie przez nich potrzeb oraz rozwijanie zdolności i umiejętności.
Dyrektorka (Tab. 1) i nauczycielki (Tab. 2) są zgodne, że w przedszkole realizując określone działania
wynikające z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji skutecznie wspierają dzieci w ich rozwoju
psychomotorycznym, rozwijają zdolności i zainteresowania, jednak podane przykłady są ze sobą rozbieżne,
ale skuteczne w nauczaniu. Jako spójne ze sobą podają działania terapeutyczne, udział dzieci w konkursach,
wspólnie podkreślają skuteczność oddziaływań w zakresie poprawy wymowy, zwiększenia efektywności
myślenia

przyczynowo-skutkowego,

pokonywania

nieśmiałości

i radzenia

sobie

ze

stresem,

rozwoju

intelektualnego rozwoju indywidualnych zdolności i talentów, zaspokajania ciekawości świata.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak działania wynikające z wniosków z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci? Proszę podać
przykłady. [AD] (8240)
Tab.1
Numer Analiza
1

• Zastosowanie muzykoterapii i bajkoterapii
ukształtowało umiejętności społeczne, zrozumienie i
przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie oraz
zaspokoiło potrzebę odpoczynku, relaksacji, wyciszenia
grupy, a także wpłynęło na czynności intelektualne
rozwinęło, myślenie przyczynowo skutkowe.
Muzykoterapia ukształtowała u dzieci zainteresowanie
muzyką, oraz właściwy jej odbioru w tym również
muzyki poważnej. • Objęcie opieką logopedyczną przede
wszystkim dzieci 5 i 6 – letnich, przyczyniło się
poprawnej wymowy pod względem artykulacyjnym i
gramatycznym, dziecko w zrozumiały sposób
komunikuje się. • Zwiększenie zabaw i zajęć badawczych
w terenie i w przedszkolu przyczyniło się do rozwoju
myślenia przyczynowo skutkowego, rozbudziło ciekawość
do świata poprzez doświadczenie i wnioskowanie. •
Udział dzieci w kołach zainteresowań rozwinął
indywidualne zdolności i talenty i zaspokoił potrzeby
dzieci (przełamanie nieśmiałości, rozwijanie
samodzielnego myślenia) • Udział dzieci w konkursach
rozwinął umiejętność prezentowania się na scenie,
pokonywania nieśmiałości, stosowania różnorodnych
środków wyrazu artystycznego, • Wprowadzenie godzin
konsultacyjnych dla rodziców – rodzice wsparli potrzeby i
możliwości dziecka, co przyczyniło się do ich lepszego
rozwoju. • Zastosowanie nowatorskich metod pracy
zaspokoiło potrzeby i możliwości dzieci wynikające z
obserwacji i diagnozy.( np. Batti Strauss – potrzebę
przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej poprzez tzw.
"aktywne słuchanie". Metoda Carla Orffa – potrzeba
twórczego obcowania z muzyką realizującym się w
różnych formach ruchu: tańcu, śpiewie, mowie, grze na
instrumentach, pantomimie. Metoda nauki pojęć
matematycznych wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:
potrzebę rozwijania umiejętności matematycznych
dokonywanych w naturalnych sytuacjach życia
codziennego, podczas nadarzających się okazji).

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak działania wynikające z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci? Co o tym świadczy? [WN]
(9919)
Tab.2
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Numer Treść odpowiedzi
1

zachęcanie do działań manipulacyjnych

Cytaty
Dzieci zachęcane są działań manipulacyjnych przez co
coraz łatwiej i sprawniej rysują, recytują wierszyki,
tańczą w różnych swoich układach tanecznych.

2

zajęcia terapeutyczne

Podniósł się poziom wymowy.

3

spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkania z ciekawymi ludźmi z zakresu bezpieczeństwa
i profilaktyki prozdrowotnej i proekologicznej ( spotkanie
z policjantem strażakiem, przedstawicielem straży
miejskiej). Przedszkole uczy zasad zachowania dzieci w
sytuacjach trudnych, znają zasady bezpiecznych
zachowań w ruchu drogowym, na chodniku, w tramwaju,
placu zabaw, obchodzenia się urządzeniami
elektrycznymi, znają numery alarmowe, znają zasady
zdrowego żywienia (Akcja Zdrowego Żywienia – dzieci
m. in. same robiły kanapki)

4

przestrzeganie ładu i porządku,

Dzieci są samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu się,
chociaż nieraz nauczyciele udzielają tylko wskazówek w
tym zakresie, ubrania ładnie poukładane w tzw.
kosteczkę. Sami rodzice w rozmowie z nauczycielami
twierdzą, że ich dzieci są bardziej samodzielne w
przedszkolu niż w domu.

5

udział w konkursach, turniejach, akcjach

W przedszkolu umożliwia się dzieciom udział w

charytatywnych, wycieczkach, imprezach

konkursach, turniejach, akcjach charytatywnych (uczą
się empatii i poszanowania osób starszych, uczą się
akceptacji do grupy dzieci chorych i upośledzonych),
udział w imprezach organizowanych na terenie
przedszkola i w środowisku lokalnym, udział w
wycieczkach (dzieci uczą się radzenia sobie ze stresem,
pozbywają się lęku, potrafią pohamować swoje emocje)

6

wyjścia na warsztaty tematyczne

warsztaty plastyczne przy wolontariacie gorzowskim
działającym w GCPRiPS dla dzieci upośledzonych. Dzieci
zachęcane są działań manipulacyjnych przez co coraz
łatwiej i sprawniej rysują, recytują wierszyki, tańczą w
różnych swoich układach tanecznych.

7

inne

W oparciu o przeprowadzone diagnozowanie potrzeb
dzieci z danej grupy stwarza i się różnorodne formy
wdrażania podstawowych zasad dotyczących
kształtowania zasad samoobsługi, przestrzegania
podstawowych zasad higieny osobistej, ładu i porządku,
ruchu zabawy i odpoczynku, zdrowego żywienia i działań
proekologicznych, zasad wrażliwości na krzywdę ludzką,
życia w grupie radzenia sobie ze stresem i emocjami,
zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach
nietypowych.

Przedszkole Miejskie nr 12

38/169

Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Przedszkole, oprócz różnorodnych i nowoczesnych aktywnych form i metod prowadzenia zajęć,
stosuje nowatorskie rozwiązanie „Przedszkolak w Europie”. Program ten, poprzez indywidualne
oraz zespołowe przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie, sprzyja rozwojowi dzieci
w zakresie pogłębionego kształtowania świadomości narodowej, w tym poczucia ich przynależności
do Unii Europejskiej. Wszystkie działania skutecznie i efektywnie zabezpieczają indywidualne
i grupowe potrzeby rozwojowe ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
a niejednokrotnie wykraczające poza nią.
Dyrektor (Tab. 1) oraz partnerzy przedszkola (Tab. 2) są zgodni, że autorski program „Przedszkolak w Europie”
jest nowatorskim rozwiązaniem w zakresie kształtowania wśród dzieci poczucia przynależności społecznej oraz
postawy patriotycznej. Podają równocześnie szereg innych form prowadzenia zajęć opartych na nowoczesnych,
aktywizujących metodach oraz programach i projektach, m. in.:
- bajkoterapia,
- muzykoterapia,
- felinoterapia,
- dogoterapia,
- metody, m. in.: KLANZA, C. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz,
- program wolontariacki „Niezwykłe Spotkania”,
- organizacja i udział w takich działaniach, jak: Program z Sanepidu - "Czyste powietrze wokół nas", organizacja
i udział w "Korowodzie wrażliwości’, udział w "Przeglądzie teatrzyków przedszkolnych", udział w konkursach
"Bezpieczna zerówka" oraz konkursach plastycznych miejskich i ogólnopolskich, recytatorskich, sportowych,
tanecznych, teatralnych. Udział w akcji "Miś"- Nie bij mnie, kochaj mnie, oraz akcji pod hasłem "Drugie życie
Pana Bateryjki” oraz programach własnych realizowanych w ramach zajęć dodatkowych oraz kółkach
zainteresowań. Partnerzy podkreślając bardzo dobrą współpracę z przedszkolem podają przykłady atrakcyjnych
i nowych działań , które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i są skuteczne oraz atrakcyjne dla dzieci.
Nowatorski program „Przedszkolak w Europie” oraz aktywizujące metody nauczania, zdaniem dyrektorki (Tab.
3) zaspokajają wszystkie potrzeby rozwojowe zawarte w poszczególnych obszarach podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. We wszystkich obserwowanych zajęciach (Tab. 4 i tab. 5) wystąpiły elementy
prowadzenia ich nowoczesnymi aktywizującymi metodami i dające i dzieciom zaspokojenie ich potrzeb
rozwojowych, zainteresowań i umiejętności oraz potrzeb m. in. ruchu, zabawy, wyciszenia, akceptacji.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w przedszkolu w tym lub poprzednim roku szkolnym działania
nowatorskie, innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. [AD] (2946)
Tab.1
Numer Analiza
1

W przedszkolu wykorzystuje się aktywne metody
nauczania: 1. Metoda Aktywnego Słuchania wg Batii
Strauss, 2. Elementy metody Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, 3. Bajkoterapia, 4. Muzykoterapia,
5. Drama, 6. Gimnastyka twórcza wg Karola Orffa i
Labana, 7. elementy metody Denisona, 8. Elementy
pedagogiki zabawy według KLANZA (Klub Animatora
Zabawy), 9. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
10. Edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
11. Felinoterapia,czyli leczenie kotem, 12. Dogoterapia.
Realizowane są projekty i programy: 1. "Niezwykłe
spotkania" – program wolontariacki, 2. Projekt
"Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie
Wlkp.", 3. Programy własne: - "Przedszkolak w Europie"program edukacji europejskiej, - "Plastusiowo"- koło
plastyczne, - "Promyczki" – koło muzyczno - taneczne, "Dziecko widzem i aktorem"- koło teatralne. Organizacja
i udział w takich działaniach jak: - Program z Sanepidu
"Czyste powietrze wokół nas", - Organizacja i udział w
"Korowodzie wrażliwości’, - Udział w "Przeglądzie
teatrzyków przedszkolnych", - Udział w konkursach
"Bezpieczna zerówka" oraz konkursach plastycznych
miejskich i ogólnopolskich , recytatorskich, sportowych,
tanecznych, teatralnych. - Udział w akcji "Miś"- Nie bij
mnie, kochaj mnie, oraz akcji pod hasłem "Drugie życie
Pana Bateryjki"

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy orientują się Państwo, czy w przedszkolu podejmuje się działania nowatorskie w pracy z
dziećmi? [WP] (8260)
Tab.2

Przedszkole Miejskie nr 12

40/169

Numer Treść odpowiedzi
1

Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy

Cytaty
Za nowatorstwo uważamy współpracę przedszkola ze
Środowiskowym Domem Samopomocy w Gorzowie Wlkp.
W ramach tej współpracy dzieci uczą się empatii,
wrażliwości na krzywdę ludzką, uczą się obycia z
chorobą, niesienia pomocy chorym, uczą się pomagać
niepełnosprawnym, uczą się cierpliwości i
wyrozumiałości, uczą się wolontariatu. Dzieci uczestniczą
w Korowodzie Wrażliwości w ramach ogólnopolskiej
Kampanii Pola Nadziei. Odbywają się cykliczne warsztaty
plastyczne pod kierunkiem opiekunów oraz
podopiecznych ze Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie
(warsztaty związane są m. in. z wykonywaniem
świątecznych ozdób wielkanocnych i
bożonarodzeniowych)

2

Współpraca z Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie

Współpraca z Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie to
edukacja teatralna, muzyczna i plastyczna –
wprowadzono zajęcia z zakresu sztuki aktorskiej (np.
praca nad prawidłową wymową). Dzieci uczą się
świadomości czynu. Zajęcia warsztatowe prowadzone są
przy wykorzystaniu zabawy i śpiewu. Z sukcesami
uczestniczą w przeglądach teatrzyków przedszkolnych.

3

Wyjścia do Filharmonii

Również wychowaniu przez sztukę sprzyjają wyjścia do
Filharmonii na cykl audycji z serii Akademia Muzyki.

4

Program autorski - „Przedszkolak w Europie”

Jest przykładem dobrych praktyk.

5

Współpraca z WiMBP im. Herberta w Gorzowie Wlkp.

W ramach współpracy z WiMBP im. Herberta w Gorzowie
dzieci uczestniczą w Międzyprzedszkolnym Konkursie
Recytatorskim

6

Piłkarska Liga Przedszkolaków

Dzieci z dużymi sukcesami biorą udział w rozgrywkach
Piłkarskiej Ligi Przedszkolaków (I miejsce i puchar
Prezydenta Miasta).

7

Zajęcia plastyczne w Spichlerzu.

8

Zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci najmłodszej grupy

Przedszkole prowadzi też zajęcia otwarte dla rodziców i
dzieci najmłodszej grupy i wspólne wykonywanie np.
ozdób i dekoracji świątecznych, które z kolei wystawione
na kiermaszu świątecznym zasiliły akcję Mam Marzenie
(marzenie Filipka).

9

Obchody Kolorowych Dni Tęczy.

Jako nowatorstwo uznajemy obchody Kolorowych Dni
Tęczy (Dzień Pomarańczowy, Dzień Żółty) w ramach
ogólnopolskiego programu Optymistyczne Przedszkole .
W określonym dniu wszyscy ubierają się w danym
kolorze. Każdy kolor oznacza: pomarańczowy, to
wieloraka inteligencja dzieci (wspieranie w tym dniu
różnych zainteresowań dzieci), kolor zółty - dostrzeganie
sukcesów każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z
rodzicami (Każde dziecko ma swój własny Paszport do
Kariery).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki wpływ na rozwój dzieci mają rozwiązania nowatorskie, innowacyjne, eksperymenty? Na
jakie potrzeby rozwojowe dzieci odpowiadają te nowatorskie rozwiązania? [WD] (8536)
Tab.3
Numer Analiza
1

Mają one wpływ na: - rozwijanie zainteresowań, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci w
obszarach dobrze rozwiniętych, - pokonywanie słabszych
stron rozwojowych dzieci, Odpowiadają na potrzeby: obcowania ze sztuką poprzez zajęcia muzyczne (np.
wyjścia do szkoły muzycznej na zajęcia pokazowe,
współpraca z filharmonią), - autoprezentacji i
pokonywania nieśmiałości, - stosowania różnorodnych
środków wyrazu artystycznego, - rozwijania myślenia, potrzeby badawcze, rozbudzanie ciekawości świata
poprzez doświadczenie i wnioskowanie, - rozwoju mowy,
- kształtowania umiejętności społecznych, - rozwijania
umiejętności matematycznych.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy podczas zajęć pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? Proszę uzasadnić.
[WNPO] (8123)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

Nowoczesne, aktywne metody prowadzenia zajęć

Cytaty
Metoda Marty Bogdanowicz, metoda KLANZA, Labana,
Orffa. Podstawą zabawy była adaptacja dzieci w grupie i
swoboda wyboru zabawy. Nauczycielka stosowała
zmienne i różnorodne formy aktywizujące prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem elementów programu M.
Bogdanowicz. Ćwiczyła wśród dzieci umiejętnośći
zapamiętywania, spostrzegawczości. Uczyła poprzez
doświadczenie i porównanie. wyrabiała słuch, wzrok,
prowadziła ćwiczenia logorytmiczne.

2

Praca metodą zadaniową.

Przedszkole Miejskie nr 12

42/169

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na jakie potrzeby dzieci odpowiada to nowatorskie rozwiązanie/te nowatorskie rozwiązania?
[WNPO] (8258)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1

Potrzeba integracji i ruchu

2

Nauczanie poprzez ruch, rytmikę , muzykę i

Cytaty

spostrzeganie.
3

Potrzeba zauważenia osiągnięć

4

potrzeba aktywności, akceptacji w grupie, pomocy

Na zajęciach nauczycielka uroczyście wręczała na forum

koleżeńskiej, uznania

grupy każdemu dziecku Medal Przedszkolaka,

5

potrzeba bezpieczeństwa i zabawy.
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Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Stan oczekiwany:
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do
przedszkola nabywają kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one
nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o
indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach każdego dziecka.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Procesy

edukacyjne

programowej

są

spójne

wychowania

z zalecanymi

przedszkolnego.

warunkami
Wszyscy

i sposobami

nauczyciele

realizacji

na bieżąco

podstawy
prowadzą

monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka pod kątem jego rozwoju psychofizycznego
i umiejętności, a wnioski są uwzględniane w modyfikacji procesu edukacyjnego i jako spójne ze
sobą wpływają na ich rozwój opisany w podstawie programowej. Prawie wszyscy rodzice są
przekonani,

że przedszkole

poprzez

swoje

działania

wpływa

na rozwój

ich

zainteresowań

i umiejętności przez co zaspokaja potrzeby rozwojowe.

Obszar badania:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Procesy

edukacyjne

są

spójne

z zalecanymi

warunkami

i sposobami

realizacji

podstawy

programowej wychowania przedszkolnego.
Dyrektorka (Tab. 1) i nauczycielki (Rys. 1w) zgodnie podają elementy zalecanych warunków i sposobów
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które stosowane są w procesie edukacyjnym,
a obserwowane zajęcia wykazały ich spójność. W zachowaniu tych zależności zdaniem dyrektorki, nauczycielki
podczas zajęć stosują różne formy i metody pracy (Tab.2).
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Wykres 1w

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wykorzystują
nauczyciele w swojej pracy? [AD] (8313)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

właściwe proporcje zagospodarowania czasu

1/0

100 / 0

2

prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i

1/0

100 / 0

potrzeb rozwojowych dzieci
3

wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej

1/0

100 / 0

4

współpraca z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze

1/0

100 / 0

5

poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej

1/0

100 / 0
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wskazać, jakie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej Pan/i
wykorzystał/a podczas zajęć? W których podejmowanych przez Pana/ Panią działaniach były one zawarte?
[WNPO] (8612)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

czas trwania zajęć

2

rozwój czynności intelektualnych

3

wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

4

zabawy poprzez ruch i muzykę

5

profilaktyka zdrowia

6

zastosowanie elementów metody Klanza

W zastosowanej metodzie Klanzy , dzieci uczyły się
przestrzegania ogólnych norm społecznych, zachowania
w grupie, poczucia odpowiedzialności za grupę, uczyły
się współdecydowania, uczyły się odreagowania od
napięć.

Obszar badania:

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Wszyscy nauczyciele na bieżąco prowadzą monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka
uwzględniające jego rozwój psychofizyczny i umiejętności. Na tej podstawie formułowane są
wnioski, zalecenia do modyfikacji lub wprowadzania nowych rozwiązań w planie pracy przedszkola,
które nauczycielki uwzględniają w swoich działaniach.
Podczas obserwowanych zajęć (Tab. 1) wszyscy nauczyciele w różnym zakresie monitorują osiągnięcia dzieci
przyjętymi technikami badawczymi. Dodatkowo badania pogłębione prowadzą w oparciu o indywidualną
dokumentację każdego z nich (Rys. 1w). Zdaniem dyrektora, w przedszkolu prowadzona jest analiza tych
osiągnięć, a nauczyciele podali przykłady sformułowanych wniosków

(Tab. 2). Wskazali też sposoby ich

wdrażania i realizowanych działań w trakcie przebiegu procesu edukacyjnego (Tab. 3). Ponadto dyrektorka
dokonując

uszczegółowienia

tych

działań

wskazała

na

inne

działania

(Tab.

4)

będące

wynikiem

przeprowadzanych diagnoz (m. in. rozszerzenie współpracy z PPP, logopedą, rodzicami, promocja osiągnięć
dzieci podczas uroczystości przedszkolnych).
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel/ka monitoruje osiągnięcia dzieci podczas zajęć? [OZ] (9560)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

sprawdza, czy dzieci zrozumiały polecenia/omawiane kwestie

5/0

100 / 0

2

sprawdza, w jaki sposób dzieci wykonują zadania

5/0

100 / 0

3

zadaje dzieciom pytania

3/2

60 / 40

4

stwarza dzieciom możliwość zadania pytania/zachęca dzieci do zadawania

1/4

20 / 80

pytań
5

inne, jakie?

0/5

0 / 100

6

prosi dzieci o wypowiedzenie się

4/1

80 / 20

7

wykorzystuje różne techniki badawcze

1/4

20 / 80

8

zbiera informacje zwrotne od dzieci

0/5

0 / 100

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci określonych w podstawie programowej? [WN]
(9570)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Dalsza praca nad poczuciem bezpieczeństwa dzieci.

2

Wdrażanie dzieci do stosowania zasad i norm

3

Kontynuacja zajęć otwartych dla rodziców.

4

Rozwijanie talentów i twórczej wyobraźni dzieci.

5

Doskonalenie warsztatu pracy własnej nauczyciela.

6

Doskonalenie samodzielności dzieci.

7

Wyciszanie grup
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy wnioski te zostały wdrożone? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WN] (8299)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Bezpieczeństwo dzieci

Cytaty
Kontrolowanie bezpieczeństwa urządzeń na placu zabaw
i stanu zabawek w sali. Wyburzenie betonowych murków
na placu zabaw.

2

Kodeks Przedszkolaka

Tworzenie Kodeksu Przedszkolaka i respektowanie jego
zapisów.

3

Organizowanie zajęć relaksacyjnych.

W tym zwiększenie ilości zabaw rozwijających.

4

Nowe formy i metody nauczania

Organizowanie zajęć relaksacyjnych. Wprowadzenie
muzykoterapii, jako sposobu radzenia sobie z emocjami
dziecka. Wprowadzenie zabaw dramowych, metody
KLANZA. Wykorzystywanie surowców wtórnych jako
materiałów plastycznych.

5

Wzbogacanie kącików plastycznych

6

Udział w konkursach

Umożliwiamy udział w konkursach, przedstawieniach,
przedstawieniach zewnętrznych, organizujemy wyjścia
do kina, teatru.

7

Poszerzenie oferty edukacyjnej

8

Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem

9

Stwarzanie możliwości wyboru zajęć zgodnie z

Poszerzono ofertę kół zainteresowań o koło teatralne

zainteresowaniem i zdolnościami.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Jakie działania były podejmowane w wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć
dzieci. Proszę o podanie przykładów. [AD] (8420)
Tab.4
Numer Analiza
1

W wyniku przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci
podjęto następujące działania: - prowadzenie zajęć
indywidualnych i grupowych dla dzieci, - objęcie dzieci
pomocą Psychologiczno- pedagogiczną, logopedyczną, prowadzenie konsultacji z rodzicami w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych, - wydłużenie czas pracy
dla dzieci, które tego wymagają, udzielanie wskazówek,
- zachęcanie dziecka do zabaw i wykonania zadania,
-stosowanie aktywnych i nowatorskich metod (
odpowiednio dobranych do potrzeb i możliwości dziecka),
- w przypadku dzieci, które szybciej wykonują zadania,
proponowanie im dodatkowych zadań, np. pomoc innym
dzieciom, - umożliwianie dzieciom udziału w różnych
konkursach, - rozwijanie talentów dzieci ( udział w
kółkach zainteresowań: taniec, plastyka, komputerowe,
udział w konkursach plastycznych na szczeblu ,
przedszkola, miasta, ogólnopolskim, konkursy
recytatorskie, konkursy piosenki, teatrzyki, turnieje
sportowe,), - promowanie dzieci podczas uroczystości
przedszkolnych w występach indywidualnych i
grupowych, - informowanie w rozmowach z rodzicami o
możliwościach dziecka ( rozwijanie i wspieranie
zdolności: zespoły taneczne , drużyny piłkarskie informowanie rodziców o potrzebach dzieci, - tworzenie
nowych, atrakcyjnych kącików tematycznych, uwzględnianie zainteresowań dzieci podczas zakupu
książek do biblioteczki grupowej, pomocy
dydaktycznych, gier i zabawek do sal, - tworzenie
kącików ciszy.
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci
przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
Prawie wszyscy rodzice są przekonani, że przedszkole poprzez swoje działania będące między
innymi wnioskami z monitorowania osiągnięć edukacyjnych dzieci wpływa m. in. na rozwój ich
zainteresowań

oraz

umiejętności

opisanych

w podstawie

programowej

wychowania

przedszkolnego.
Prawie wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dzieci (Rys.
1), a dyrektorka podała działania podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci, które wpływają na rozwój
ich

umiejętności

opisanych

w podstawie

programowej

wychowania

przedszkolnego

(Tab.

1).

Ponadto

nauczyciele wskazali na użyteczność tych działań (Tab. 2) wynikających z wniosków (Tab. 3).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci przyczyniły się do rozwoju ich
umiejętności opisanych w podstawie programowej? [WD] (8316)
Tab.1
Numer Analiza
1

• Praca z dzieckiem wg potrzeb oraz z dzieckiem
zdolnym – rozwijanie talentów i zdolności oraz
wspomaganie, • Organizacja uroczystości i imprez
przedszkolnych, • Organizacja cyklu spotkań z muzyką w
Centrum Edukacji Artystycznej • Organizacja wycieczek
turystyczno – krajoznawczych, • Organizacja spotkań
czytelniczych w ramach Akcji "Cała Polska", • Udział w
konkursach, festiwalach, turniejach na terenie
przedszkola i poza nim. • Wyjścia do teatru, filharmonii,
muzeum, kina. • Udział w Korowodzie Wrażliwości •
Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych (Pola
Nadziei, Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, Mam
Marzenie), • Wdrażanie do samoobsługi ( pełnienie
dyżurów, korzystanie z toalety, czynności higieniczne w
łazience, • Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku, •
Ćwiczenia logopedyczne realizowane przez każdego
nauczyciela oraz zajęcia specjalistyczne prowadzone
przez logopedę, • Organizowanie zabaw poznawczych, •
Pomoc zwierzętom ze schroniska (zbiórka karmy i
koców), sprzątanie świata, • Wpajanie zasad zdrowego
stylu życia, propagowanie picia wody, przygotowywanie
sałatek, realizacja programu Profilaktyka zdrowia, •
Udział w spartakiadzie przedszkolaków, turnieju piłki
nożnej przedszkolaków, lubuskim festiwalu siatkówki,
gry ruchowe na placu zabaw, • Spotkania z policją,
strażą miejską, strażą pożarną, • Współpraca z
WORD-em, tworzenie na placu zabaw miasteczka ruchu
drogowego (wypożyczane są rekwizyty do jego
tworzenia), festyny w WORD-zie.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak działania wynikające z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci? Co o tym świadczy? [WN]
(9919)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

zachęcanie do działań manipulacyjnych

Cytaty
Dzieci zachęcane są działań manipulacyjnych przez co
coraz łatwiej i sprawniej rysują, recytują wierszyki,
tańczą w różnych swoich układach tanecznych.

2

zajęcia terapeutyczne
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Numer Treść odpowiedzi
3

spotkania z ciekawymi ludźmi

Cytaty
Spotkania z ciekawymi ludźmi z zakresu bezpieczeństwa
i profilaktyki prozdrowotnej i proekologicznej ( spotkanie
z policjantem strażakiem, przedstawicielem straży
miejskiej). Przedszkole uczy zasad zachowania dzieci w
sytuacjach trudnych, znają zasady bezpiecznych
zachowań w ruchu drogowym, na chodniku, w tramwaju,
placu zabaw, obchodzenia się urządzeniami
elektrycznymi, znają numery alarmowe, znają zasady
zdrowego żywienia (Akcja Zdrowego Żywienia – dzieci
m. in. same robiły kanapki)

4

przestrzeganie ładu i porządku,

Dzieci są samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu się,
chociaż nieraz nauczyciele udzielają tylko wskazówek w
tym zakresie, ubrania ładnie poukładane w tzw.
kosteczkę. Sami rodzice w rozmowie z nauczycielami
twierdzą, że ich dzieci są bardziej samodzielne w
przedszkolu niż w domu.

5

udział w konkursach, turniejach, akcjach

W przedszkolu umożliwia się dzieciom udział w

charytatywnych, wycieczkach, imprezach

konkursach, turniejach, akcjach charytatywnych (uczą
się empatii i poszanowania osób starszych, uczą się
akceptacji do grupy dzieci chorych i upośledzonych),
udział w imprezach organizowanych na terenie
przedszkola i w środowisku lokalnym, udział w
wycieczkach (dzieci uczą się radzenia sobie ze stresem,
pozbywają się lęku, potrafią pohamować swoje emocje)

6

wyjścia na warsztaty tematyczne

warsztaty plastyczne przy wolontariacie gorzowskim
działającym w GCPRiPS dla dzieci upośledzonych. Dzieci
zachęcane są działań manipulacyjnych przez co coraz
łatwiej i sprawniej rysują, recytują wierszyki, tańczą w
różnych swoich układach tanecznych.

7

inne

W oparciu o przeprowadzone diagnozowanie potrzeb
dzieci z danej grupy stwarza i się różnorodne formy
wdrażania podstawowych zasad dotyczących
kształtowania zasad samoobsługi, przestrzegania
podstawowych zasad higieny osobistej, ładu i porządku,
ruchu zabawy i odpoczynku, zdrowego żywienia i działań
proekologicznych, zasad wrażliwości na krzywdę ludzką,
życia w grupie radzenia sobie ze stresem i emocjami,
zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach
nietypowych.
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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.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

Zajęcia artystyczne

Prowadzone zajęcia artystyczne rozwijają dzieci
grafomotorycznie i pozwalają osiągnąć dojrzałość
szkolną. Dzieci wyćwiczyły rączkę i umiejętność
globalnego czytania. Więcej ćwiczeń na koncentrację
uwagi wpłynęło na rozwój samodzielności, koordynację
wzrokową i ruchową. Poprzez wyjazdy do kina i
filharmonii, dzieci zapoznają się z różnymi formami
sztuki.

2

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przyczyniły się do rozwijania
mowy.

3

Współdziałanie dzieci w grupie

Nabywają umiejętności społecznych i zgodnie
współdziałają w zabawach.

4

Umiejętności społeczne.

Grzecznie zwracają się do siebie i rodziców. Spotkania ze
strażą i policją wpływają na wychowanie obywatelskie i
patriotyczne.

5

Higiena osobista i bezpieczeństwo

Widać postęp w zakresie czynności higienicznych i
samoobsługowych, np. prawidłowe trzymanie sztućców.
Dzieci znają i stosują zasady higieny i bezpieczeństwa.

6

Śmiałość, pewność siebie i wiara w siebie.

Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

7

Empatia.

Uwrażliwienie na drugiego człowieka. Dzieci potrafią
wyrażać różne emocje.

8

Konsultacje i proces adaptacyjny

Godziny konsultacyjne sprawiają, że lepiej poznajemy
dzieci. Adaptacja do warunków przedszkolnych
przebiegła szybciej i łagodniej.

Obszar badania:

Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich
zainteresowań.
Wnioski

z monitorowania

i analizy

osiągnięć

dzieci

są

uwzględniane

w modyfikacji

procesu

edukacyjnego i jako spójne ze sobą wpływają na ich rozwój umiejętności opisanych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.
Nauczyciele podali wpływ formułowanych wniosków z monitorowania osiągnięć dzieci na ich rozwój umiejętności
opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Tab. 1), a dyrektor przedstawiła stosowne
do nich działania (Tab. 2)
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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

Zajęcia artystyczne

Cytaty
Prowadzone zajęcia artystyczne rozwijają dzieci
grafomotorycznie i pozwalają osiągnąć dojrzałość
szkolną. Dzieci wyćwiczyły rączkę i umiejętność
globalnego czytania. Więcej ćwiczeń na koncentrację
uwagi wpłynęło na rozwój samodzielności, koordynację
wzrokową i ruchową. Poprzez wyjazdy do kina i
filharmonii, dzieci zapoznają się z różnymi formami
sztuki.

2

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przyczyniły się do rozwijania
mowy.

3

Współdziałanie dzieci w grupie

4

Umiejętności społeczne.

Nabywają umiejętności społecznych i zgodnie
współdziałają w zabawach.
Grzecznie zwracają się do siebie i rodziców. Spotkania ze
strażą i policją wpływają na wychowanie obywatelskie i
patriotyczne.

5

Higiena osobista i bezpieczeństwo

Widać postęp w zakresie czynności higienicznych i
samoobsługowych, np. prawidłowe trzymanie sztućców.
Dzieci znają i stosują zasady higieny i bezpieczeństwa.

6

Śmiałość, pewność siebie i wiara w siebie.

Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

7

Empatia.

Uwrażliwienie na drugiego człowieka. Dzieci potrafią
wyrażać różne emocje.

8

Konsultacje i proces adaptacyjny

Godziny konsultacyjne sprawiają, że lepiej poznajemy
dzieci. Adaptacja do warunków przedszkolnych
przebiegła szybciej i łagodniej.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci przyczyniły się do rozwoju ich
umiejętności opisanych w podstawie programowej? [WD] (8316)
Tab.2
Numer Analiza
1

• Praca z dzieckiem wg potrzeb oraz z dzieckiem
zdolnym – rozwijanie talentów i zdolności oraz
wspomaganie, • Organizacja uroczystości i imprez
przedszkolnych, • Organizacja cyklu spotkań z muzyką w
Centrum Edukacji Artystycznej • Organizacja wycieczek
turystyczno – krajoznawczych, • Organizacja spotkań
czytelniczych w ramach Akcji "Cała Polska", • Udział w
konkursach, festiwalach, turniejach na terenie
przedszkola i poza nim. • Wyjścia do teatru, filharmonii,
muzeum, kina. • Udział w Korowodzie Wrażliwości •
Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych (Pola
Nadziei, Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, Mam
Marzenie), • Wdrażanie do samoobsługi ( pełnienie
dyżurów, korzystanie z toalety, czynności higieniczne w
łazience, • Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku, •
Ćwiczenia logopedyczne realizowane przez każdego
nauczyciela oraz zajęcia specjalistyczne prowadzone
przez logopedę, • Organizowanie zabaw poznawczych, •
Pomoc zwierzętom ze schroniska (zbiórka karmy i
koców), sprzątanie świata, • Wpajanie zasad zdrowego
stylu życia, propagowanie picia wody, przygotowywanie
sałatek, realizacja programu Profilaktyka zdrowia, •
Udział w spartakiadzie przedszkolaków, turnieju piłki
nożnej przedszkolaków, lubuskim festiwalu siatkówki,
gry ruchowe na placu zabaw, • Spotkania z policją,
strażą miejską, strażą pożarną, • Współpraca z
WORD-em, tworzenie na placu zabaw miasteczka ruchu
drogowego (wypożyczane są rekwizyty do jego
tworzenia), festyny w WORD-zie.
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Wymaganie:
Dzieci są aktywne
Stan oczekiwany:
Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i
pozwalającymi

na

rozwijanie

samodzielności.

Ważnym

elementem

pracy

przedszkola

jest

wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój
oraz

rozwój

środowiska.

Rezultatem

pracy

przedszkola

jest

ciekawy

świata,

kreatywny

wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczycielki

podejmując

skuteczne

i określone

działania

stwarzające

wszystkim

dzieciom

możliwość ich wyboru, podejmowania różnych aktywności sprawiają, że są one zaangażowane
w realizację działań dydaktycznych i wychowawczych. Tworzą też dogodne warunki do inicjowania
i realizowania inicjatyw na rzecz ich własnego rozwoju. Atrakcyjne zajęcia dodatkowe, z których
korzysta większość dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych, świadczą o ich zaangażowaniu,
aktywności i chęci własnego rozwoju zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności. Stosują
sprawdzony

i skuteczny

do podejmowania

przez

system
dzieci

zachęt

słownych,

samodzielnych

decyzji

nagradzania
i wyborów.

i tworzenia

Wszystkie

dzieci

sytuacji
z grup

przedszkolnych uczestniczą w działaniach na rzecz potrzeb środowiska lokalnego.

Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w
nich uczestniczą.
Wszystkie

dzieci

są

zaangażowane

w zajęcia

realizowane

w przedszkolu

i chętnie

w nich

uczestniczą.
Zdecydowana większość rodziców (Rys. 1j) jest zdania, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach
oferowanych w przedszkolu, a partnerzy potwierdzając tę opinię, podali (Tab. 1) przykłady takich zachowań
podczas uroczystości, konkursów i przedstawień, festiwali organizowanych oraz ich dzielenia się wrażeniami
w domu z rodzicami. Wszystkie dzieci są zaangażowanie w zajęcia, co potwierdziły obserwacje zajęć.
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Wykres 1j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy, Państwa zdaniem, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? Co
na to wskazuje? [WP] (8281)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

relacje dzieci powracających z zajęć do domu,

Cytaty
Dzieci opowiadają rodzicom, czego się dzisiaj nauczyli,
że zajęcia były dla nich ciekawe, wesołe i bawili się,
gdzie byli na spacerze, z kim mogli się dzisiaj spotkać
oprócz nauczycielek. Dzieci opowiadają o zajęciach
plastycznych, przynoszą do domu swoje prace
plastyczne, rysunki, pochwały w postaci pieczątek na
rękach. Opowiadają o zajęciach z religii, języka
angielskiego, zajęć z rytmiki i tańca. Dzieci cieszą się z
tych zajęć i oczekują na nie

2

chętnie uczestniczą w przedstawieniach, przygotowują

Dzieci chętnie uczestniczą w przedstawieniach,

się do konkursów, festynów

przygotowują się do konkursów, festynów angażując
przy tym swoich rodziców. Rodzice są najbardziej
zorientowani o tym, czy ich dzieci są zadowolone z
przedszkola i zajęć w nim prowadzonych.
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Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania
różnorodnych aktywności.
Nauczyciele podejmując określone i skuteczne działania stwarzające wszystkim dzieciom możliwość
ich wyboru, a stosując formy zachęty do podejmowania różnych aktywności powodują, że są one
zaangażowane

w realizację

działań

dydaktycznych

i wychowawczych.

Atrakcyjne

zajęcia

dodatkowe, z których korzysta większość dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych, świadczą
o ich

zaangażowaniu,

aktywności

i chęci

własnego

rozwoju

zainteresowań

i doskonalenia

umiejętności.
Dyrektor podała (Tab. 1) sposoby angażowania przez nauczycielki dzieci do podejmowania różnorodnych
aktywności. Są one skuteczne, co potwierdziły obserwowane zajęcia (Tab. 2). Ponadto na 3 z 5 obserwowanych
zajęciach nauczycielki w każdej sytuacji reagowały na brak ich zaangażowania. Przy określonych sposobach
(Tab. 3) mobilizowania ich do zaangażowania i aktywności podejmują stosowne działania stwarzające
wszystkim dzieciom możliwość wyboru przez nich rodzaju zabaw, rodzaju aktywności, dostosowują metody
pracy do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości rozwojowych i potrzeb. W swojej pracy wykorzystują
najczęściej słowne formy wzmacniania aktywności, samodzielności i zaangażowania. Zaangażowanie dzieci
przejawia się podstawowych czynnościach samoobsługowych dotyczących przestrzegania higieny osobistej, ładu
i porządku,

prowadzeniu

dyżurów

podczas

zajęć

i spożywania

posiłków,

uczestnictwie

w konkursach,

przedstawieniach. W kształtowaniu cech aktywności i zaangażowania wynikających z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, dyrektorka podała (Tab. 4) przykłady znaczącego liczebnie udziału dzieci
w zajęciach

dodatkowych

i kółkach

zainteresowań.

Trafność

i skuteczność

form

aktywizowania

oraz

angażowania dzieci potwierdzili rodzice (Tab. 5) wymieniając te zajęcia, w których ich dzieci najchętniej
uczestniczą.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich zajęciach prowadzonych w przedszkolu Państwa dzieci najchętniej uczestniczą? [WR]
(8276)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Zajęcia programowe

Cytaty
Przede wszystkim zajęcia programowe ( zajęcia
plastyczne, ruchowe i muzyczne).

2

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia ruchowe, z języka angielskiego i religii.

3

Wyjścia i wycieczki

Lubią wyjścia na zewnątrz przedszkola (teatr,
filharmonia, kino) wycieczki (np. do Czelina).

4

Zabawy

Lubią zabawy na placu zabaw.

5

Udział w imprezach, spotkaniach, festynach

Lubią wszystkie uroczystości i imprezy organizowane
przez przedszkole (np. Dzień Mamy i Taty, festyny,
bale). Lubią spotkania z ciekawymi ludźmi (np. ze
strażakiem, policjantem pracownikiem ENEA) oraz
imprezy organizowane na terenie miasta (np. Korowód
Wrażliwości w ramach programu Pola Nadziei).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, jak nauczyciel angażuje dzieci i jakie przynosi to rezultaty. [OZ] (5605)
Tab.2
Numer Analiza
1

Zachęca słownie, wydaje polecenia, stosuje pokazy i
demonstracje, poprzez zabawę i ruch z wykorzystaniem
zabaw rytmiczno-ruchowych, przy nauce odróżniania
części ciała. Wspólna zabawa przypominająca ogólne
zasady zawarte w Kodeksie Przedszkolaka. Na
obserwowanych zajęciach w drugiej ich fazie zajęć dzieci
wybierały z pudełka rodzaj zabawy ruchowej połączonej
z muzyką (elementy zabaw metodami Klanza, Labana,
Orffa), dzieci wcielały się w rolę kotka, komara i
decydowały o wyborze dziecka do dalszej zabawy. Pod
koniec zajęć nauczycielka udekorowała każde dziecko
Medalem Przedszkolaka wraz ze złożeniem przez nich
odcisku paluszka pod Kodeksem Przedszkolaka.
Nauczyciel wydaje polecenia, dba, żeby wszystkie dzieci
miały przybory potrzebne do zajęć, zachęca do wysiłku i
podejmowania prób, zadaje pytania, dyscyplinuje dzieci,
rozmawia z nimi, organizuje zabawy zgodnie z chęciami
dzieci
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania Państwo podejmują, by dzieci były aktywne? [WN] (2834)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Formy zachęty

Cytaty
Poprzez stosowanie różnych form zachęt słownych,
stosowanie pochwał werbalnych na forum grupy i wobec
rodziców, nagradzanie (gadżety, naklejki).

2

Możliwość wyboru form zabaw i innych samodzielności.

Nauczyciele stwarzają możliwości wyboru przez dzieci
form zabaw ruchowych, proponują wybór rodzaju
dyżurów, rekwizytów do zajęć.Tworzą m. in. swobodną
przestrzeń do działania dzieci, proponują im atrakcyjne
pomoce (np. związane z porą roku). Dzieci mają
możliwość doposażania kącików tematycznych własnymi
rekwizytami i zabawkami.

3

Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi

Proponują też dzieciom kreatywne zabawy i zajęcia,
zabawy badawczo-doświadczalne, zabawy tropiące
podczas wycieczek. Organizują różne wyjścia i wycieczki
(np. do teatru, filharmonii), w tym warsztaty (np.
plastyczne)

4

Udział dzieci w kołach zainteresowań, konkursach,

Tworzą dzieciom sytuację do uczestniczenia ich w

turniejach.

konkursach, turniejach kołach zainteresowań,
uczestniczenia w przedstawieniach w roli aktorów.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu? Ile dzieci korzysta z tych zajęć? [AD]
(8289)
Tab.4
Numer Analiza
1

Zajęcia plastyczne "Plastusiowo" - 10. Zajęcia muzyczne
i taneczne – "Promyczki" - 20. Zajęcia teatralne –
"Dziecko widzem i aktorem" – 15. Język angielski –
wszystkie dzieci. Religia - 26
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób nauczyciele angażują dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności? [WD]
(8291)
Tab.5
Numer Analiza
1

•Proponowanie przez nauczycieli pomysłów i pomocy
dydaktycznych, co skutkuje aktywnym udziałem w
zajęciach, podejmowaniem przez dzieci aktywności
ruchowej, konstrukcyjnej, plastycznej, muzycznej,
malowanie, lepienie, wycinanie, dekorowanie,
obserwowanie, liczenie, klasyfikowanie, sadzenie roślin i
opieka nad nimi, • Zachęcanie słowne, nagradzanie,
pochwały. • Umożliwienie pomagania w przygotowaniu i
prowadzeniu zająć np. pełnienie dyżurów, przygotowanie
pomocy do zajęć plastycznych, gimnastycznych, •
Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych –
czyste, estetyczne sale zabaw. • Doposażanie sal w
pomoce, zabawki, przybory i sprzęt sportowy. •
Wykorzystywanie sprzętu sportowego. • Tworzenie
kącików tematycznych i zainteresowań, dostosowanie ich
do potrzeb i możliwości dzieci. • Stwarzanie warunków
do wymyślania zabaw tematycznych, dowolnych i gier
planszowych, do tworzenia ilustrowanych książeczek,
wspólne wymyślanie bajek, przygotowania kukiełek do
zabaw teatralnych, • Stosowanie nowatorskich metod
pracy wymagających od dzieci aktywności i
indywidualnego zainteresowania (metoda Dennisona,
elementy W. Sherborne, drama, pedagogika zabawy wg
Klanzy, elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
elementy metody dobrego startu M. Bogdanowicz,
gimnastyka Labana i Kniessów, Orffa). • Dostosowanie
metod pracy do możliwości rozwojowych i potrzeb dzieci
na podstawie wyników obserwacji i diagnozy gotowości
szkolnej. • Realizowanie programów i projektów
edukacyjnych, np. program własny Przedszkolak w
Europie, projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w
Gorzowie Wlkp. • Współpraca ze Szkołą Podstawową nr
5, biblioteką osiedlową i główną, AWF –em, filharmonią,
strażą miejską, policją, strażą pożarną. • Udział dzieci w
konkursach.
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Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Wszyscy

nauczyciele

poprzez

system

zachęt

słownych,

nagradzanie

i tworzenie

sytuacji

do podejmowania przez dzieci samodzielnych decyzji i wyborów, wdrażają je do samodzielności.
Zdaniem dyrektora (Tab. 1) i pracowników niepedagogicznych (Tab. 2) nauczycielki stosują różne i przy tym
skuteczne formy i sposoby zachęcania dzieci do samodzielnych działań w zakresie zawartym w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego (kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych, utrzymywania ładu i porządku) oraz wykraczających poza ten program. Z kolei partnerzy (Tab.
3) wymieniają sytuacje, w których dzieci zachęcane są przez nauczycieli do samodzielności i efekty tych
oddziaływań. Podkreślają rolę zachęty dzieci do udziału w konkursach, przedstawieniach teatralnych, akcjach
charytatywnych i uczestniczenie w czytelnictwie. Same dzieci (Tab. 4) wskazały też, jakie czynności wykonują
samodzielnie podczas pobytu ich w przedszkolu. Samodzielność dzieci w zakresie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych, utrzymania ładu i porządku oraz tworzenia przez nauczycieli sytuacji, w których dzieci
mają swobodę wyboru zbaw została zauważona podczas obserwowanych zajęć:
- na 3 z 5 obserwowanych zajęciach w każdej sytuacji nauczycielki zachęcają dzieci do samodzielnego
wykonywania zadań,
- na 2 z 5 nauczycielki prowadziły tak zajęcia, aby dzieci w każdej sytuacji mogły wybierać zabawy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób dzieci zachęcane są do samodzielności? [WD] (8292)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

- Na podstawie rozpoznanych potrzeb i możliwości
samodzielność realizowana jest przez realizowanie treści
z podstawy programowej w opracowywanych planach
miesięcznych w grupach, - Nauczyciele wspierają i
zachęcają dzieci do samodzielności poprzez
systematyczne ćwiczenia w ubieraniu i rozbieraniu się,
korzystaniu z urządzeń sanitarno- higienicznych, naukę
mycia rąk i zębów. Dzieci są samodzielne podczas
ubierania się w odzież wierzchnią oraz przebierania się w
strój sportowy, podczas ubierania butów, nakrywania do
stołów, pomoc nauczycielowi. - Umożliwienie pełnienia
dyżurów w łazience, przy stolikach, w kącikach przyrody.
- Wykonywanie różnorodnych prac na zajęciach. Zachęcanie do przygotowywania materiałów na gazetki,
do zajęć i sprzątanie miejsca pracy. - Stwarzanie
warunków do samodzielności przy posiłkach:
posługiwanie się sztućcami, nalewanie zupy z waz. Uczestniczenie w zajęciach kulinarnych. - Ustalenie
zasad i reguł obowiązujących w grupie, na terenie
łazienki, na placu zabaw, na sali gimnastycznej. Stwarzanie okazji do oceniania zachowań własnych i
innych pod względem bezpieczeństwa. - Współdziałanie
w grupie przy realizowaniu zadań, np. wykonywanie prac
plastyczno - konstrukcyjnych w zespołach. Angażowanie do przygotowania dekoracji, strojów i
występowania przed publicznością. - Udział w
konkursach wewnątrzprzedszkolnych, miejskich i
wojewódzkich. - Udzielanie słownych pochwał, wręczanie
wyróżnień, naklejek, - Samodzielność w podejmowaniu
decyzji i wyboru. Umożliwianie wyboru gier, zabaw,
kolegów, - Umożliwienie samodzielnego planowania
swojej działalności, - Samodzielne porządkowanie stołów
po zakończeniu pracy, porządkowanie sali, kącików
zabaw, segregowanie prac, porządkowanie swoich półek
w sali oraz w szatni, porządkowanie i segregowanie
klocków. - Wdrażanie do bezpiecznego udziału w ruchu
drogowym.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób dzieci w przedszkolu zachęcane są do samodzielności? Proszę podać przykłady.
[WPN] (8284)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

Dyżury

Dzieci mają dyżury przy stolikach i w łazienkach.

2

Zachęcanie do działań własnych

W czasie ubierania się zachęcamy, żeby robiły to same,
a jak trzeba pomagamy, tak samo podczas rozbierania
się na leżakach oraz podczas korzystania z toalety.

3

Prezentowanie swoich umiejętności

Dzieci prezentują swoje umiejętności przed rodzicami.

4

Udział w akcjach proekologicznych i prozdrowotnych

Biorą udział w zbieraniu kapsli i makulatury, karmy i

5

Włączanie dzieci do procesów decyzyjnych

koców dla zwierząt ze schroniska.
Dzieci są włączane do procesów decyzyjnych. Mają
możliwość podjęcia decyzji i dokonania wyboru, np.
zabawki, co będą piły: wodę czy kompot.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

W jakich sytuacjach, wedle Państwa wiedzy, dzieci w przedszkolu są zachęcane do

samodzielności? [WP] (8282)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

zachęcają do ponoszenia odpowiedzialności za siebie

Nauczyciele uczą i zachęcają dzieci do przestrzegania

samych i swoich rówieśników, radzenia sobie w

przez nich podstawowych zasad utrzymania higieny

sytuacjach konfliktowych.

osobistej, radzenia sobie w podstawowych potrzebach
fizjologicznych, dbania o ład i porządek, zachęcają do
ponoszenia odpowiedzialności za siebie samych i swoich
rówieśników, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Samodzielność dzieci przejawia się przede wszystkim w
ich ubieraniu się i rozbieraniu podczas wyjść na plac
zabaw, na wycieczki. Są samodzielne w przestrzeganiu
podstawowych zasad przestrzegania higieny osobistej
(mycie zębów, korzystanie z toalety).

2

dbają o porządek na sali i w kącikach zainteresowań.

W tym też celu prowadzą samodzielnie dyżury na sali
oraz podczas spożywania posiłków i są z tych zajęć
bardzo dumni. Pomagają również młodszym dzieciom
oraz swoim nieśmiałym rówieśnikom.

3

stwarzają takie sytuację, aby wiedza teoretyczne
znalazła zastosowanie w praktyce.

4

stosują formy zachęt słownych i nagradzanie

5

zachęcane są do udziału w przedstawieniach

uczą się w ten sposób samodzielności, przezwyciężania
lęku i tremy, uczą się systematyczności w swoim
postępowaniu.

6

kształtowanie świadomości czytelniczej

U dzieci kształtowana jest świadomość czytelnicza i
świadomość odpowiedzialności za wypożyczoną książkę,
uczą się w ten sposób kultury zachowania w miejscach
publicznych, kultury słowa i dokonywania samodzielnych
wyborów (wybór książki jest samodzielnym wyborem
dziecka).

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie czynności wykonujecie w przedszkolu sami? [WGD] (8274)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

Sami możemy pomyśleć, wykonujemy sami ćwiczenia w
kartach pracy. Możemy sami malować, rysować,
samemu wycinać, układać puzzle, samemu budować z
klocków. Sami też jemy i dbamy o porządek podczas
jedzenia i porządek na sali po zajęciach
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Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Wszyscy nauczyciele tworzą dzieciom dogodne warunki do inicjowania i realizowania przez nich
własnych inicjatyw na rzecz ich rozwoju i zachęcają ich do tych działań.
Dyrektor (Tab. 1) podała przykłady różnych działań podejmowanych z inicjatywy dzieci. Dotyczą one ich
aktywności w zakresie odgrywania ról podczas planowych zajęć, ról w przedstawieniach teatralnych, rozwijania
swoich zainteresowań. Z kolei pracownicy niepedagogiczni przedszkola (Tab. 2) podkreślili ich działania
w zakresie

realizowania

akcji

charytatywnych,

przestrzegania

ładu

i porządku

w salach

i kącikach

zainteresowań. Z obserwowanych zajęć wynika, że nauczyciele w trakcie zajęć tworzą sytuacje do inicjowania
przez dzieci różnych działań, innych niż zabawa, przy czym:
- na 2 z 5 obserwowanych zajęciach wszystkie dzieci podejmowały takie działania,
- na 3 z 5 obserwowanych zajęciach większość z nich podejmowała te działania.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania dzieci podejmują z własnej inicjatywy? [WD] (8293)
Tab.1
Numer Analiza
1

Dzieci same inicjują i realizują: • Zabawy i gry dowolne,
tematyczne w kącikach zainteresowań. • Odgrywanie ról
w czasie zabaw dowolnych. • Zapraszanie rodziców na
zajęcia otwarte, do czytania bajek, na spotkania,
podczas których opowiadają o swojej pracy. • Przynoszą
pomoce na zajęcia, ulubione zabawki, zwierzątka
domowe. • Udział w kółkach zainteresowań. •
Angażowanie się w przygotowanie występów teatralnych.
• Wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz grupy.
• Pomagają kolegom i koleżankom w różnych sytuacjach
zabawowych lub zadaniowych. • Rysują, malują, kleją,
wycinają, lepią, samodzielnie dobierają materiały
plastyczne. • Wymyślają wierszyki i rymowanki.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania dzieci podejmują z własnej inicjatywy? W jaki sposób przedszkole umożliwia
dzieciom podejmowanie działań z własnej inicjatywy? [WPN] (9915)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

Zabawy na placu zabaw i inne zabawy.

Na placu zabaw sami sobie wymyślają zabawy, sami je
proponują. Bardzo lubią zabawy przy muzyce. Sami
podejmują te zabawy i dają popis swoich fantazji. Na
placu zabaw malują kredą, grają w piłkę nożną.
Dysponujemy sprzętem, poprzez który dzieci mogą się
samorealizować

2

Wypełnianie czasu wolnego własnymi inicjatywami.

W czasie wolnym też same wymyślają zabawy, np. z
papieru robią torebki, wachlarze. Mają na to pozwolenie.

3

Przynoszenie z domu swoich zabawek.

Nauczyciele pozwalają na przywożenie zabawek, np.
dziecko zainteresowane rolnictwem przyniosło kombajn i
traktor i przy okazji uczyło inne dzieci ich obsługi i
przeznaczenia.

4

Działania porządkowe.

Dzieci same porządkują kąciki, układają zabawki.

5

Udział w konkursach.

Biorą udział w konkursach recytatorskich i plastycznych.

6

Akcje charytatywne.

Panie śledzą na bieżąco akcje charytatywne i wdrażają
dzieci do uczestnictwa.

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

dzieci

z grup

przedszkolnych

uczestniczą

w działaniach

zaspokajających

potrzeby

środowiska lokalnego.
Dyrektor (Tab. 1), rodzice (Tab. 2) oraz partnerzy (Tab. 3) są zgodni, że wszystkie dzieci z uczestniczą
w działaniach oraz akcjach lokalnych i ogólnopolskich nakierowanych na rzecz promocji i rozwoju środowiska
lokalnego

oraz

przedszkola.

Wszyscy

podkreślają

ich

udział

szczególnie

w akcjach

charytatywnych,

wolontariackich i proekologicznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach na rzecz środowiska lokalnego uczestniczą dzieci? Jak duża jest to grupa
dzieci? [AD] (8290)
Tab.1
Numer Analiza
1

- akcja "Sprzątanie Świata" (około 100 dzieci), - zbiórka
makulatury (wszystkie dzieci), - program wolontariacki
"Niezwykłe spotkanie" (grupy starszaków - 50 dzieci), akcja "Miś – nie bij mnie, kochaj mnie" (wszystkie
dzieci), - "Korowód wrażliwości"(grupy starszaków - 50
dzieci), - "Pola nadziei"( grupy starszaków - 50 dzieci), ogólnopolski konkurs ekologiczny "Drugie życie śmieci",
a w nim akcja "Drugie życie Pana Bateryjki"- zbiórka
baterii ( grupa starszaków - 50 dzieci).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach w środowisku lokalnym uczestniczyły Państwa dzieci? [WR] (8277)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

Udział w przedstawieniach teatralnych i przeglądach

Dzieci wychodzą ze swoimi przedstawieniami teatralnymi

teatrzyków przedszkolnych.

do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej, a uczniowie z
taką rewizytą są u nas. Dzieci z przedszkola biorą udział
w przeglądzie teatrzyków przedszkolnych.

2

Akcja Sprzątania Świata.

3

Akcje charytatywne.

Akcje charytatywne na rzecz schroniska dla zwierząt (np.
zbierają karmę, koce), w ramach wolontariatu wspierają
hospicjum (udział w programie Pola Nadziei i sprzedaż
żonkili.)

4

Program ekologiczny.

5

Ubieranie choinki miejskiej.

Biorą udział w ogólnopolskim programie ekologicznym
pn. Drugie życie śmieci.
Uczestniczą we wspólnym ubieraniu miejskiej choinki
bożonarodzeniowej (dzieci same przygotowują ozdoby
choinkowe)

6

Happenning miejski.

7

Wycieczki promocyjne.

Brały udział w happeningu miejskim dotyczącym
przemocy wobec dzieci pn. Nie bij mnie, kochaj mnie.
Przedszkole promuje filharmonię, teatr, Lubuskie
Muzeum, sport żużlowy - poprzez wycieczki
organizowane do tych miejsc.

8

Festyn rodzinny.

9

Udział w okolicznościowych świętach.

Organizowany festyn rodzinny przyciąga również
okoliczną społeczność.
Dzieci i rodzice biorą udział w okolicznościowych
świętach np. Dzień Dziadka i Babci, Dzień Taty i Mamy,
Dzień Dziecka, Dzień Sportu.

10

Inne.

W przedszkolu działają zespoły piłki nożnej i siatkowej ,
a dzieci uczestniczą w turniejach rozgrywanych na
szczeblu miasta.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy dzieci z przedszkola uczestniczą w jakichś działaniach na rzecz społeczności lokalnej? Jakie
to są działania? [WP] (8283)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Akcje charytatywne

Cytaty
Udział w akcjach charytatywnych, np. zbiórki żywności i
koców dla zwierząt w schronisku, zbiórka zeszytów i
przyborów szkolnych dla dzieci z Afganistanu. Brali też
udział w inicjatywie fundacyjnej Kredki dla Afryki.
Chodziło o zbiórkę książeczek, kredek i przedszkole
bardzo aktywnie w nim uczestniczyło.

2

Spotkania z ciekawymi ludźmi.

Organizują spotkania z policjantami, strażakami,
strażnikami miejskimi. Dla nas też to jest nowe
doświadczenie.

3

Działania proekologiczne.

Zbiórka nakrętek, makulatury. Później z tych funduszy
doposażają przedszkole.
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Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne.
Stan oczekiwany:
Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa
demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności
przedszkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest
przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola
jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego
rozwojowi dzieci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Wszyscy

nauczyciele

stwarzają

sytuacje

zachęcające

do podejmowania

decyzji

i wyborów,

a jednocześnie kształtują wśród dzieci odpowiedzialność za ich działania własne i podejmowane
w grupie. Skuteczność działań wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w celu
eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania oczekiwanych zachowań są spójne i skuteczne, powoduje,
że dzieci wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich i je przestrzegają. Podejmują też skuteczne
działania i inicjatywy włączające rodziców do wspólnej pracy nad analizą i oceną efektywności
działań wychowawczych w zakresie eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań
dzieci i w razie potrzeby do ich modyfikacji. Rodzice są otwarci na te działania, przejawiają dużą
inicjatywę i aktywność we wspólnej realizacji tych zamierzeń. W przedszkolu powszechnie dominują
pomiędzy wszystkimi grupami społeczności przedszkolnej zachowania oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu, a dzieciom zapewnione są warunki do pełnego bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego. Przedszkole tworząc dogodne warunki do budowania i popularyzacji wśród dzieci
postaw odpowiedzialności w działaniu i zachowania pożądanych relacji społecznych powoduje, że są
one skuteczne w działaniach.
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Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
W przedszkolu pomiędzy wszystkimi grupami społeczności przedszkolnej powszechnie dominują
zachowania

oparte

na wzajemnym

szacunku

i zaufaniu,

a dzieciom

zapewnione

są

warunki

do pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
Pomieszczenia, w których przebywają dzieci, gwarantują im pełne bezpieczeństwo. Plac zabaw, po wyburzeniu
przez rodziców betonowych murków oraz oddzieleniu go ogrodzeniem od placu gospodarczego jest całkowicie
bezpieczny. Urządzenia na nim znajdujące się są częściowo atestowane. Około 77 % ankietowanych rodziców
stwierdziło, że ich dzieci nigdy nie mówiły, że się boją, a 21 %, że raz lub kilka razy wspominały o lęku,
ale wynikał on raczej z problemów natury adaptacyjnej, niż odczucia zagrożenia (Rys. 1j). Również pracownicy
niepedagogiczni (Tab. 1) twierdzą, że dzieci czują się bezpiecznie i uzasadnili to swoimi obserwacjami
i spostrzeżeniami. Podali też, że na terenie przedszkola nie ma miejsc, w których częściej, niż gdzie indziej
zdarzają się zachowania niewłaściwe (Tab.2). Przedstawiciel organu prowadzącego, podał, że otrzymuje
od dyrektora informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w przedszkolu, ale nie wskazał swoich działań, jakie
podejmuje, by zwiększyć stan bezpieczeństwa (Tab. 3). Dyrektor podała przykłady licznych działań
nauczycielek,

aby

dzieci

przestrzegały

ustalonych

norm

i zasad

zachowania

i czuły

się

bezpiecznie

pod względem fizycznym i psychicznym w przedszkolu i poza nim (tab. 4), podkreślając w nich rolę pogadanek
na temat zachowań, kodeksu przedszkolaka tworzonego oddzielnie dla każdej grupy. Na wszystkich 5
obserwowanych

zajęciach,

nauczyciel

w każdej

sytuacji

tworzyli

dzieciom

atmosferę

emocjonalnego

bezpieczeństwa oraz wszystkim zapewniali fizyczne bezpieczeństwo. Pracownicy niepedagogiczni podali
przykłady (Tab. 5) dbania przez nauczycielki o bezpieczeństwo ich pobytu w przedszkolu i nie stwierdzili też,
aby podczas zajęć na placu zabaw ze strony dzieci pojawiały się oznaki agresywnych zachowań. Dzieci w swoich
zachowaniach doceniają m. n. wspólne zabawy, w których sobie nie przeszkadzają, grzecznie się bawią (Tab.6).
Zdaniem rodziców (Tab. 7) oraz dyrektorki (Tab. 8) dzieci z należytym sobie szacunkiem odnoszą się do siebie,
pomagają sobie, zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania. Relacje między nimi oparte są głównie
na równym traktowaniu, wzajemnym szacunku, tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. Ponadto
dyrektor podała, że relacje nauczycieli z rodzicami opierają się m. in. na:
- tworzeniu miłej i przyjaznej atmosfery,
- wzmacnianiu pozytywnych relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami, a wszystkimi pracownikami
przedszkola,
-

aktywnym

udziale

rodziców

w życiu

przedszkola

(udział

w zebraniach,

spotkaniach,

indywidualnych

konsultacjach, w uroczystościach, wycieczkach, festynach, kultywowaniu tradycji przedszkola, w zajęciach
pokazowych dla rodziców i wspólnych zajęciach z dziećmi),
co potwierdzili też pracownicy niepedagogiczni (Tab. 9).
Natomiast relacje z dziećmi oparte są na:
- ciepłych i otwartych relacjach między nimi a dziećmi,
- tworzeniu przyjaznej i radosnej atmosfery,
- znajdowaniu czasu dla każdego dziecka i wykazywaniu empatii do nich,
- udzielaniu pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych i stresujących dzieci,
- zaspokajaniu potrzeby przynależności do grupy,
- szacunku,
- dostrzeganiu ich sukcesów i nagradzaniu,
ponadto relacje z innymi pracownikami oparte są na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
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Taki system zachowań zachodzących między wymienionymi grupami wymienili również rodzice (Tab. 10, Tab.
11) i uzasadnili go przykładami.

Wykres 1j

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.1
Numer Treść odpowiedzi
1

same mówią o tym, że się nie boją.

2

z obserwacji i rozmów z rodzicami.

3

z rozmów z dziećmi.

Cytaty

Panie nie krzyczą, mogą się do nich przytulać.
Rozmawiamy z dziećmi, upewniamy ich, że rodzic
przyjdzie, pocieszamy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy w przedszkolu są miejsca, w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania
niewłaściwe? Jakie to miejsca? Proszę je wymienić i opisać jak Państwo reagują. [WPN] (2851)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

nie ma takich miejsc

2

działania zapobiegawcze

Cytaty
Nie ma takiego miejsca, gdzie coś by się źle działo.
Dzieci są pod stałą opieką i obserwacją. Panie z pomocy
też się angażują i są pomocne, opiekują się dziećmi. W
porę wyłapuje się różne niewłaściwe sytuacje. Zwracamy
uwagę, na niepożądane zachowania. Dzieci tak samo
traktują nas, jak nauczycieli.

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.3
Numer Treść odpowiedzi
1

konkursy bhp.

2

próby alarmowe dotyczące ewakuacji dzieci.

3

niewielki procent wypadkowości w przedszkolu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu uczy się dzieci, jakich zasad należy przestrzegać? [WD] (8867)
Tab.4
Numer Analiza
1

W przedszkolu dzieci są jasno informowane o zasadach,
które muszą przestrzegać. Są stopniowo oswajanie i
zapoznawane (szczególnie dzieci młodsze) z nową
sytuacją, w której obowiązują określone zasady. Służą
temu realizowane w placówce liczne działania, np.: pogadanki: w przypadku drobnych uwag dotyczących
zachowania nauczycielki tłumaczą dziecku, co w jego
zachowaniu było niewłaściwe i jak należy się
zachowywać zgodnie z przyjętymi zasadami. - rozmowy
nt. bezpiecznego i właściwego zachowania się w sali, w
kącikach zainteresowań, zabawach dowolnych i
edukacyjnych, na placu zabaw. -tworzony jest kodeks
grupowy tworzony przez nauczyciela. - rozmowy z
rodzicami: indywidualne informowanie rodziców o
zachowaniu dziecka, zachęcanie rodziców do
przestrzegania wspólnie przyjętych zasad i norm, uczestnictwo dzieci w różnorodnych sytuacjach
edukacyjnych poprzez naukę wierszy, piosenek,
historyjek obrazkowych nt. właściwego zachowania się
dzieci, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia. - wyjścia i
wycieczki: dzieci ubierają kamizelki odblaskowe, znają
zasady bezpiecznego poruszania się pieszego: chodzimy
parami lewą stroną jezdni, dzieci młodsze idą trzymając
się "węża".
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu dba się o bezpieczeństwo dzieci? [WPN] (2849)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1

sprowadzanie dzieci do szatni

2

zamykanie drzwi wejściowych

Cytaty
Zamykamy furtkę, przy każdym wyjściu, stale liczymy
dzieci

3

rozmowy o bezpieczeństwie

rozmowy i spotkania z policjantem, strażakiem i
pracownikiem energetyki

4

wydawanie dzieci

Wydajemy dzieci tylko zgodnie z upoważnieniami. Rodzic
codziennie przy odbiorze i przyprowadzaniu podpisuje
listę.

5

stała opieka

Zawsze ktoś przebywa z dziećmi. Przy wyjściach zawsze
jest ekipa opiekunów - nigdy sama pani.

6

bezpieczeństwo na placu zabaw

Urządzenia na placu zabaw są stale kontrolowane, tak
samo w salach. Teraz dla bezpieczeństwa będzie
odgrodzony plac zabaw od pozostałego terenu
przedszkola.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co lubicie w zachowaniach innych dzieci w przedszkolu? [WGD] (8223)
Tab.6
Numer Treść odpowiedzi
1

wspólne zabawy

2

inne

Cytaty
Lubimy, jak się ze mną bawią, jak ktoś zaprosi do
zabawy.
Lubimy, jak się grzecznie bawią, jak nie krzyczą, jak
kolega gra ze mną, jak chłopcy ładnie się bawią, jak
chłopaki się nie szturchają, jak nie przeszkadzają, jak
pomagają.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób dzieci odnoszą się do siebie? [WR] (9825)
Tab.7
Numer Treść odpowiedzi
1

dobrze

Cytaty
Dobrze odnoszą się do siebie, nie wyśmiewają się
wzajemnie.

2

pomagają sobie

Pomagają sobie w ubieraniu się, załatwianiu czynności
higienicznych, opiekują się nieśmiałymi koleżankami i
kolegami, zwracają sobie uwagę o niewłaściwym
zachowaniu.

3

są asertywne i empatywne

Są wobec siebie asertywne i uczą się tej asertywności.
Są empatywne. Poznają siebie poza przedszkolem
(mówią do siebie na ulicy - Cześć!). Bardzo łatwo
nawiązują znajomości z rówieśnikami ze starszych grup.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu? [WD] (8492)
Tab.8
Numer Analiza
1

Na zasadach równego traktowania wszystkich dzieci: •
dzieci wdrażane są do wzajemnego szacunku, empatii i
tolerancji na rożne sytuacje typowe i nietypowe. •
współdziałanie w grupie oparte jest na rozwiązywaniu
konfliktów, negocjowaniu, ustalaniu różnych spraw. W
grupie dziecko buduje i rozwija umiejętności
współdziałania, odnajduje swoje miejsce w społeczności i
kształtuje dojrzałość emocjonalną. Dzieci w grupie
współdziałają na zasadzie odpowiedzialności za siebie i
innych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak scharakteryzowaliby Państwo relacje nauczycieli z rodzicami? [WPN] (8967)
Tab.9
Numer Treść odpowiedzi
1

pozytywnie

2

życzliwe i oparte na współpracy

Cytaty
Rodzice codziennie podpisują listę przy przyprowadzaniu
i odbieraniu dzieci i wtedy rozmawiają z nauczycielami i
dowiadują się o wszystkim.

3

zgłaszają się do pomocy

Zgłaszają się do pomocy, np. pieką ciasta. Jedna z mam
jest krawcową i zajęła się poprawieniem strojów dla
cherleaderek. Dużo też przynoszą do przedszkola, np. na
kiermasze świąteczne, przynoszą dekoracje, np. jesienne
(kasztany, wrzosy, kolorowe liście). W okresie świąt
włączają się w przygotowanie dekoracji.

4

chętne na zajęcia otwarte, konsultacje, zebrania.

Przychodzą na zebrania. Przychodzą na dni adaptacyjne
z małymi dziećmi, na zajęcia otwarte. U nas prowadzone
są konsultacje. Nauczyciele i dyrektor są bardzo otwarci
na rodziców, zawsze mają dla nich czas.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o opisanie Państwa Wasze relacji z nauczycielami w przedszkolu? [WR] (8361)
Tab.10
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

pełne życzliwości i obopólnego zrozumienia, otwarte,
ciepłe, komunikatywne i empatywne

2

udzielanie informacji zwrotnych o dziecku

Rodzice otrzymują bardzo szybko informację zwrotną o
swoim dziecku, nie odraczają tych informacji w czasie,
na bieżąco je przekazują. Zawsze wsłuchują się w głos
rodziców. Na początku roku szkolnego nauczycielki w
najmłodszej grupie wykonują film podczas zajęć i w
czasie spotkania grupowego pokazują go rodzicom,
ukazując im zachowanie i sposób spędzania czasu w
przedszkolu przez ich dzieci, co uspokaja rodziców
odnośnie adaptacji ich pociech do nowego środowiska.
Nauczycielki są zawsze otwarte na sugestie i rady
rodziców.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę opisać Państwa relacje z pracownikami przedszkola. [WR] (8493)
Tab.11
Numer Treść odpowiedzi
1

są bardzo dobre i z ich strony życzliwe.

2

pomoc dzieciom

Cytaty
pracownicy przedszkola niejednokrotnie pomagają nam
ubrać dzieci przy ich odbiorze.

3

udzielanie porad

udzielają porad i wskazówek do kogo możemy się
zwrócić w naszych problemach. Są zawsze do naszej
dyspozycji- nigdy nam nie odburknęli.

4

dobre relacje z dziećmi

nasze dzieci szybko z nimi się zaprzyjaźniają i widzą w
nich też pomoc i z ta pomocą do nich się zwracają,
czasami na ulicy mówią też o nich w ciepłych słowach,
kłaniają się im.

Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Poprzez skuteczne oddziaływania wychowawcze, dzieci wiedzą jakich zachowań oczekuje się
od nich i je przestrzegają.
Prawie wszyscy rodzice są zdania (Rys. 1j), że dzieci w przedszkolu są jasno informowane, jakich zasad
postępowania należy przestrzegać i potwierdziły to również dzieci (Tab. 1), podając, że są one zawarte
w kodeksie przedszkolaka i wiedzą co wolno, a czego nie wolno im robić. Pracownicy niepedagogiczni podali
(Tab. 2), że dzieci potrafią się zachować zgodnie z zasadami, jakie są im przekazywane i uzasadnili swoją opinię
stosownymi przykładami. Również w trakcie obserwowanych 5 zajęć, nie stwierdzono by ich zachowania były
niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. W trakcie zajęć, swobodnej zabawy i w czasie zajęć na placu
zabaw wspólnie się bawią, potrafią się wyciszać i dostosowywać do poleceń, instrukcji nauczycielek i je
realizować. Nauczycielki przed każdą formą zajęć przypominają im stosowne zapisy zawarte w kodeksie
przedszkolaka.
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Wykres 1j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy wiecie, jak należy się zachowywać ? Jak powinien zachowywać się każdy przedszkolak? (co
wolno, a czego nie wolno robić) [WGD] (8330)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

kodeks postępowania, co wolno, a co nie wolno

Cytaty
Wiemy od pani i z kodeksu przedszkolaka. Trzeba być
grzecznym, ładnie się bawić, dbać o zdrowie, dzielić się
zabawkami. Nie wolno gryźć, bić, szczypać, przezywać,
niszczyć przyrody, biegać po sali, wyrywać zabawek,
biegać z patykiem, psuć zabawek, wyrywać kartek z
książeczek, grać na pianinie, chwalić się, kopać, bawić
się wodą, używać dużo mydła, zostawiać odkręconej
wody, zostawiać zabawek, bo trzeba je odkładać na
miejsce.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są im przekazywane? Proszę o
uzasadnienie. [WPN] (8384)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

wiedzą jak się zachowywać

Czasem się trafi taki, co się xle zachowuje, to mu się
tłumaczy. Wiedzą, jak się zachowywać w toalecie. Jak
ktoś zrobi źle, to przychodzą do nas, albo do pani i
mówią o tym.

2

kodeksy postępowania

W salach są kodeksy i dzieci znają zasady. Dzieci dobrze
wiedzą, który punkt kodeksu złamały.

3

rozmowy nauczycieli z dziećmi.

Przed wyjściem wiedzą, że trzeba się ustawić w pary.
Zawsze z nimi przed wyjściem rozmawiamy. Cały czas
im przypominamy, jak się zachowywać.

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Ustalone formy działania i reagowania w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych
zachowań są ze sobą spójne i skuteczne.
Nauczycielki stosują skuteczne formy oddziaływania na dzieci w niepożądanych zachowaniach (Tab. 1) i w
sytuacjach trudnych formą zaradczą jest wyłączanie ich z zabawy i odsyłanie do kącika wyciszeń. Doceniając też
pożądane zachowania (Tab. 2) wzmacniają je określonymi formami nagród i zachęt do dalszego ich
doskonalenia. Rodzice (Tab. 3) oraz pracownicy niepedagogiczni (Tab. 4) zauważają, że nauczyciele skutecznie
oddziaływują na ich dzieci w kształtowaniu oczekiwanych zachowań i podali ich przykłady. Również w proces
wzmacniania właściwych i

eliminowania niewłaściwych zachowań włączani są pracownicy niepedagogiczni,

którzy wymienili przykłady swoich reakcji na te sytuacje. O skuteczności oddziaływań świadczą również wyniki
obserwowanych 5 zajęć, w których nauczyciele wzmacniali pożądane zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi
normami społecznymi i odpowiednio reagowali na niepożądane.
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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

odwołanie do kodeksu przedszkolaka,

2

ocena zachowania przez rówieśników i samoocena,

3

udzielanie kar,

Cytaty

Udzielamy upomnień ustnych, wskazujemy właściwą
formę zachowania. W drastycznych sytuacjach jest
odsunięcie od zabawy do kącika wyciszenia, np. ja mam
krzesełko z chmurką. Czasowe odebranie dyżuru.

4

pogadanki i nagrody,

Stosujemy pogadanki, nagrody (emblematy, gadżety,
naklejki).

5

rozmowy z rodzicami,

Rozmowa z rodzicem - dla dziecka, to jest najgorsza
kara.

6

omawianie na radzie pedagogicznej,

7

wspieranie przez PPP,

Najgorsze przypadki omawiane są na radzie
pedagogicznej.
W ciężkich przypadkach prosimy rodziców o udanie się
do poradni.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu wzmacnia się pożądane zachowania dzieci? [WN] (8380)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

pochwały, nagrody

Cytaty
Brawa od rówieśników, pochwała przed grupą, pochwała
przed rodzicami, nagrody. W tamtym roku prosiliśmy
rodziców o przynoszenie produktów słodkich, ale
zdrowych, np. suszone owoce, miód, żelki zdrowe bez
chemii.

2

dostrzeganie pozytywnych zachowań,

Dostrzegamy pozytywne zachowania i je chwalimy,
przydzielamy dodatkowe funkcje, np. zaniesienie książki
do drugiej grupy. Dajemy możliwość wybrania
atrakcyjnej zabawki, gry.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu dba się oto, żeby dzieci zachowywały się w oczekiwany (zgodny z
normami) sposób? [WR] (2862)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

kodeks przedszkolaka i kontrakt ,

Cytaty
Podstawowym dokumentem jest Kodeks Przedszkolaka
opracowany dla każdej grupy. W grupach starszych jest
on ustalany wspólnie z dziećmi i nauczycielem. W
grupach najmłodszych kodeks ten stanowią rysunki
zawierające zasady zachowania. Swój kontrakt dzieci
podpisują poprzez odcisk dłoni na arkuszu papieru
umieszczonym pod Kodeksem.

2

pochwały werbalne i nagrody rzeczowe,

Nauczycielki stosują szereg pochwala werbalnych,
nagród rzeczowych w postaci naklejek, rysunków,
pieczątek, a czasami nagród książkowych i słodyczy. My
jako rodzice na Dzień Mikołaja fundujemy prezent dla
całej grupy np. zakupując ciekawe pomoce dydaktyczne,
zabawki, gry logiczne.

3

prezentacja osiągnięć i wytworów dzieci,

Najlepsze prace dzieci, osiągnięcia zbiorowe, są
eksponowane na korytarzach przedszkola.

4

zajęcia prowadzone aktywnymi metodami,

W nauce zachowania nauczycielki stosują zajęcia z
użyciem bajkoterapii jako formy terapii pedagogicznej i
chętnie przyjmowanej przez dzieci.

5

stosowanie systemu kar,

Ostateczną formą karania jest odsunięcie dziecka od
zajęć i zabaw. Podczas tej kary dziecko na określony
czas przebywa w ławce wyciszenia poza terenem zajęć.

6

wychowanie przez doświadczanie,

Nauczycielki stwarzają takie sytuacje, aby dziecko, które
nie przestrzega określonych zasad by samo doszło do
wniosku, że należy przeprosić.

7

spotkania z ciekawymi ludźmi,

Poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi dzieci uczą się
właściwych zachowań w sytuacjach ekstremalnych, np.,
ratujących życie (spotkanie z policjantem, strażakiemnumery alarmowe), bezpiecznego używania energii
elektrycznej (spotkanie z pracownikiem ENEA - program
edukacyjny pn. Nie taki prąd straszny).
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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.4
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

pogadanki i bajki z morałem,

Cały czas się im tłumaczy, jak trzeba się zachowywać.

2

spotkania z ciekawymi ludźmi,

Przychodzi policja, straż pożarna, straż miejska. Dzieci
pamiętają te wizyty. Na festyn też przyjeżdża straż
pożarna. Znają zasady ruchu drogowego.

3

karanie według określonego systemu kar.

Jak dziecko źle się zachowuje, to jest odsunięte od
zabawy do kącika wyciszenia. Kończy się to tak, że
przepraszają. Jeśli dziecko się poprawi, to je chwalimy.

4

nagradzanie,

Za dobre zachowanie dostają nagrody. W niektórych
grupach mają swoje słoiczki z imionami i dostają
kryształki do tych słoiczków. W innych grupach na
powieszonej w sali tablicy dostają plusy. Na swoje
urodziny częstują wszystkich cukierkami.

5

inne.

W te działania jesteśmy włączani, przecież przebywamy
z dziećmi, jesteśmy z nimi wszędzie, więc włączamy się.
Na plac zabaw lub na spacer zawsze nauczycielki
wychodzą z nami, prowadzamy dzieci do toalety.
Uczestniczymy w codziennych czynnościach dzieci.

Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.

Wszystkie nauczycielki, stwarzając sytuacje zachęcające do podejmowania decyzji i swobodnych
wyborów, kształtują wśród dzieci odpowiedzialność za ich działania własne i podejmowane
w grupie.
W podanych przez nauczycielki (Tab. 1) zasadach dotyczących kształtowania odpowiedzialności dzieci za
podejmowane przez nich decyzje i wybory, zawarte są również formy ich realizacji (Tab. 2). Prowadzą także
działania zachęcające do podejmowania takich decyzji i wyborów, a w trakcie zajęć tworząc takie sytuacje (Tab.
3), pomagają im w tych wyborach. Zarówno dzieci jak i obserwowane zajęcia potwierdziły te działania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu uczy się dzieci, jakich zasad należy przestrzegać? [WN] (8867)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

opracowanie kodeksu przedszkolaka,

Cytaty
Podstawą do działania jest wspólnie wypracowany przez
dzieci i nauczycieli Kodeks Postępowania i Kodeks
Przedszkolaka i w oparciu o te zasady zawierany jest
kontrakt z dziećmi (na kontrakcie dzieci przy swoim
imieniu podpisują się przy pomocy odcisku dłoni,
paluszka).

2

organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Dzieci uczestnicząc w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
(pracownicy z: ENEA, straży pożarnej, straży miejskiej,
policji) uczą się zachowań na drodze, uczą się
postępowania w sytuacjach ratujących życie (numery
alarmowe), posługiwania się z urządzeniami
elektrycznymi.

3

prowadzenie scenek dramowych

W ramach scenek dramowych uczą się m. in. zachowań
wobec psa, osoby obcej, uczą się udzielania pomocy
osobom niepełnosprawnym, segregacji odpadów,
sporządzania zdrowych posiłków.

4

aktywizujace metody i formy nauczania zachowań

Do nauczania nauczycielki tosują metody aktywne,
tematyczne pogadanki, bajki edukacyjne, programy
edukacyjne np. KLANZA, Sherborn.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób kształtują Państwo odpowiedzialność dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie? [WN] (9843)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

pełnienie przez dzieci dyżurów

Cytaty
W starszych grupach dzieci pełnią dyżury przy stolikach
podczas posiłków, w młodszych dyżury w łazienkach i
kącikach tematycznych.

2

organizowanie zajęć przez dzieci.

Dzieci organizując sobie zajęcia wchodzą w rolę
organizatora i odpowiedzialnych za jej przebieg. Mają
możliwość dobierania się do grup zadaniowych i
zabawowych (zasada współgrania w grupie i
odpowiedzialności za grupę).

3

wspólne wykonywanie wytworów plastycznych

Dzieci wspólnie wykonują dekorację i dekorują sale,
doposażają kąciki zainteresowań.

4

opieka nad młodszymi dziećmi

Dzieciom stwarza się warunki do sprawowania przez nich
opieki nad koleżanką i kolegą mniej sprawnym,
nieśmiałym i młodszymi rówieśnikami.

5

zabawa własnymi zabawkami

Nauczyciele pozwalają przynosić dzieciom z domu swoje
ulubione zabawki (zabawkami tymi bawią się wszystkie
dzieci w grupie).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich sytuacjach dzieci mają możliwość dokonania wyboru i podejmowania decyzji? Proszę
podać przykłady. [WN] (9844)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

wybory bajek gier, zabaw

Cytaty
Decydują, jaką bajkę chcą oglądać lub wysłuchać. Mogą
zażądać wyłączenia bajki wjej trakcie. Wybierają, w co
się bawić, i jaką grą. Mają też wpływ na to, czy wezmą
udział w zorganizowanym zajęciu. Jeśli dziecko nie ma
ochoty, to nie ciągniemy go na siłę.

2

decydowanie o formie odpoczynku

Dane dziecko decyduje, czy chce odpoczywać. Mamy
takie specjalne materacyki i jak dziecko czuje się gorzej
lub chce po prostu odpocząć, to tam idzie.

3

decydują w kwestii żywienia

Wybierają, co wolą pić: kompot, czy wodę. Nie wszyscy
chętnie wszystko jedzą, mogą wybrać zupę lub drugie
danie, albo np. surówkę i mięso.

4

wybór rodzaju nagrody

Jak stosujemy system nagród, to pozwalamy wybrać
nagrodę, która mu się podoba, nawet przed wykonaniem
zadania.

5

decydują, na który plac zabaw chcą iść, ale dotyczy to
grup starszych.

6

zgłaszanie się do konkursów

Sami zgłaszają się do konkursów. Omawiamy dany
konkurs i dzieci decydują, czy chcą wziąć udział, próbują
swoich sił, przygotowują się w domu.

7

decydowanie o dyżurach

Od czego chcą być dyżurnymi.

8

inne

W czasie ferii wybierają grupę, w której chcą być, jak nie
ma wszystkich grup. Wybierają między spacerem, a
pobytem na placu zabaw. Jak idziemy do kina wybierają
film. Wybierają jaką użyć pastę do zębów, miejsce
urzadzenia kącika, np. książek.

Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
Wszyscy nauczyciele systematycznie monitorują działania wychowawcze, a sformułowane wnioski,
w miarę potrzeb, wykorzystują do modyfikowania planu pracy lub działań doraźnych.
Dyrektorka podając formy monitorowania działań wychowawczych (Tab. 1) podkreśliła systematyczność tych
działań oraz ustalony system analizowania i formułowania wniosków wykorzystywanych do stałych modyfikacji
planów pracy lub działań doraźnych. Monitoring działań wychowawczych prowadzi również dyrektor w ramach
wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W wyniku monitorowania określane są potrzeby (Tab. 2) dotyczące
różnych sfer wychowawczych odnoszących się do dzieci i wspomagających rodziców. Nauczyciele (Tab. 3) oraz
dyrektor (Tab. 4) zgodnie podają, że zaistniały potrzeby modyfikowania działań wychowawczych, które zostały
przyjęte do rocznego planu działania, jako działania doraźne lub rozwojowe.
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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
1

Nauczyciele prowadzą monitoring działań
wychowawczych poprzez: • obserwacje oraz diagnozę
podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych w
grupie rówieśniczej i z dziećmi innych grup wiekowych,
uroczystości, występów, wycieczek, konkursów, • analizę
prac plastycznych dzieci, • konsultacje z rodzicami na
temat zachowań dzieci w domu – podejmuje się wspólnie
działania, wspólnie ustala się normy postępowania, •
analizę zachowań dzieci prowadzi się na posiedzeniach
zespołów zadaniowych, jak i na radach pedagogicznych.
W ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
dyrektorka prowadzi monitoring działań poprzez
obserwacje, rozmowy, arkusze działań nauczyciela.
Nauczyciele przedstawiają wyniki swojego monitoringu w
semestralnych sprawozdaniach. Na spotkaniach i
konsultacjach prowadzą rozmowy z rodzicami na temat
skuteczności działań wychowawczych. Wyniki omawiane
są na radach pedagogicznych, na posiedzeniach WDN.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie potrzeby określono w wyniku monitorowania działań wychowawczych? [WD] (8405)
Tab.2
Numer Analiza
1

• Zwiększenie częstotliwości kontaktów indywidualnych
między nauczycielem i rodzicem. • Kontynuacja
obserwacji zachowań dzieci . • Przestrzeganie zasad
zawartych w kontraktach grupowych • Pożądane
zachowania wzmacniać poprzez system nagród, o
których informowani są rodzice. • Utrwalanie zasad
bezpiecznych zachowań. • Utrwalanie zasad kulturalnego
zachowania się w miejscach publicznych. • Kształtowanie
właściwych pozytywnych zachowań wobec rówieśników
oraz osób starszych, chorych. • Wzmacnianie
samodzielności związanej z samoobsługą. • Pogadanki
dla rodziców związane z trudnym zachowaniem dziecka.
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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. [WN] (8399)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

udzielenie pomocy psychologicznej dziecku i jego matce, Do rozpoznanej potrzeby indywidualnej dziecka
zmodyfikowano plan działania związany z udzieleniem
pomocy dziecku i jego matce (dziecko agresywne –
gryzło innych młodszych rówieśników zabaw). Zapisano
mamę do życia w grupie (wspólne przebywanie mamy z
dzieckiem podczas zajęć). Zaproponowano wizyty w
poradni PP. Zwiększono ilość spotkań i rozmów
indywidualnych wspólnych mamy wraz z dzieckiem i
nauczycielem.

2

zmiana formy obchodów Dnia Mamy i Taty w grupach

W zależności od specyfiki grupy (rodziny niepełne,

przedszkolnych,

rozbite) organizowany jest raz Dzień Mamy, Dzień Taty,
czy Dzień Rodziny.

3

elastyczność terminu uroczystości pasowania na

Wprowadzono elastyczny termin przeprowadzania

przedszkolaka,

uroczystości pasowania na przedszkolaka (termin
uzależniony od stopnia przygotowania psychicznego
grupy do tej uroczystości

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.4
Numer Analiza
1

Tak. Zaistniały potrzeby modyfikowania działań
wychowawczych: - skierowanie dziecka do specjalisty w
celu zorganizowania indywidualnej pomocy
terapeutycznej, - wprowadzenie indywidualnych
konsultacji dla rodziców, - rozszerzenie współpracy z
teatrem.
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Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
Przedszkole podejmuje skuteczne działania i inicjatywy włączające rodziców do wspólnej pracy
nad analizą i oceną efektywności działań wychowawczych w zakresie eliminowania zagrożeń
i wzmacniania właściwych zachowań dzieci i w razie potrzeby nad ich modyfikacją. Rodzice są
otwarci na te działania, przejawiają dużą inicjatywę i aktywność we wspólnej realizacji tych
zamierzeń.
Nauczycielki w swoich kontaktach z rodzicami podejmują różne inicjatywy i działania (Tab. 1) zachęcające ich
do wspólnej pracy nad analizą, oceną i modyfikacją realizowanych zamierzeń wychowawczych w zakresie
eliminowania zagrożeń i wzmacniania pozytywnych zachowań. Rodzice (Tab. 2) podkreślają swoją otwartość
na współpracę

i przy

różnych

okazjach

i systematycznych

spotkaniach,

konsultacjach

rozmawiają

z nauczycielami na temat oceny skuteczności wymienionych działań wychowawczych, a dyrektor podaje
przykłady wspólnej pracy (Tab. 3) i współdecydowania oraz wspomagania w niektórych zamierzeniach
realizowanych w przedszkolu. Zdaniem rodziców, przedszkole jest skuteczne w realizacji

profilaktycznych

i zapobiegawczych dotyczących eliminowania zagrożeń oraz wzmacniających pozytywne zachowania, stąd nie
zachodziły potrzeby ich zmiany lub modyfikacji.
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

skrzynka pomysłów,

Cytaty
Wnioski, uwagi, inicjatywy, postulaty i swoje pomysły
rodzice mogą zgłaszać poprzez skrzynkę pomysłów dla
rodziców.

2

ankietowanie rodziców,

W zależności od potrzeb i tematów ewaluacji
wewnętrznej prowadzone są ankietowania rodziców.

3

zachęcanie do udziału w zebraniach ogólnych i

Rodzice są zachęcani podczas zebrań ogólnych i

grupowych i indywidualnych.

grupowych, nauczycielki, podczas indywidualnych
rozmów, zachęcają do wyrażania swoich opinii na temat
działań przedszkola

4

propagowanie wśród rodziców przykladów dobrych

Nauczycielki podają również przykłady dobrych

rozwiązań.

rozwiązań. np. dni adaptacyjne, wspólne festyny,
wyjazdy na wycieczki, akcje charytatywne, wspólne
warsztaty tematyczne.
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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.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

na zebraniach ogólnych, w grupach, w rozmowach
indywidualnych i spontanicznych spotkaniach,

2

systematyczne spotkania (co dwa miesiące),

W razie potrzeby rozmowy te są przeprowadzane
częściej przy rozwiązywaniu bieżących spraw
wychowawczych. Problemy wychowawcze najczęściej
rozwiązywane są na bieżąco przez nauczycieli, a niektóre
z nich na szczeblu rady pedagogicznej.

3

comiesięczne konsultacje,

Do tego celu służą również indywidualne, comiesięczne
konsultacje z nauczycielkami i pedagogiem, na których
rodzic może omawiać różne sprawy związane z ich
dzieckiem.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę podać przykłady wspólnej pracy z rodzicami nad analizą działań wychowawczych. [AD]
(8415)
Tab.3
Numer Analiza
1

• Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami
dotyczące zaobserwowanych problemów wychowawczych
u dzieci. • Zbieranie informacji o zachowaniu dziecka w
domu • Systematyczne informowanie o zachowaniu
dziecka w przedszkolu • Wspólnie z rodzicami ustala się
tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych poszukiwanie przyczyn "złych zachowań" dzieci i
wypracowanie wspólnego sposobu reagowania na nie,
przestrzeganie zasad grupowych. Pożądane zachowania
wzmacniać poprzez system nagród w uzgodnieniu z
rodzicami. Ciągłe uświadamianie dzieciom zagrożeń
poprzez organizację spotkań z Policją (rodzic).
Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich
dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć
rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie
natrafiają. Wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i
łagodzenia trudności, na jakie natrafiają • Konieczność
przypominania o właściwym i kulturalnym zachowaniu
się w miejscach publicznych , ponadto o umiejętnym
kontaktowaniu się z dorosłymi , kulturalnym zachowaniu
się w stosunku do rówieśników – zebrania grupowe,
spotkania indywidualne, wycieczki (udział rodziców w
wycieczkach), uroczystości przedszkolne, festyny itp. •
Wspólna praca nad wzmocnieniem samodzielności
związanej z samoobsługą – rozmowy indywidualne,
zebrania grupowe, rozmowy okazjonalne np. szatnia. •
Organizowanie doradztwa metodycznego,
psychologicznego, pedagogicznego dla rodziców i
nauczycieli. • Współdecydowanie z rodzicami o
planowanych wycieczkach, wyjściach, uroczystościach,
warsztatach.
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Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Działania przedszkola i tworzenie dogodnych warunków do budowania i popularyzacji wśród dzieci
postaw

odpowiedzialności

w działaniu

i pożądanych

relacji

społecznych

są

skuteczne

w ich

urzeczywistnianiu.
Na terenie przedszkola(w holu, salach i na korytarzach)umieszczone są w formie rysunków, plakatów, normy
i zasady obowiązujące dzieci w zakresie kształtowania wśród nich postaw odpowiedzialności w działaniu i relacji
społecznych. Podczas obserwacji zajęć nauczycielki w każdej sytuacji odwoływali się do tych norm i zasad, gdy
były nieprzestrzegane przez dzieci. Ponadto zauważono, że dzieci:
- mają w przedszkolu pozostawioną przestrzeń do samodzielnych działań,
- są samodzielne w zabawach, które mogą sobie wybrać oraz dobrać do nich kolegów lub koleżanki,
- są samodzielne w wyborze sposobu w jaki będą pracowały podczas zajęć,
- są samodzielne w wyborze sposobu wyciszenia i odpoczywania.
Swoje

nabyte cechy odpowiedzialności w działaniu, dzieci potwierdziły w opiekowaniu się w przedszkolu

zwierzętami, a na zewnątrz ptakami przy ich dokarmianiu zimą ((Tab. 1).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

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

pomagaliście? [WGD] (8332)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

opieka nad zwierzętami,

Cytaty
Tak opiekowaliśmy się zwierzątkami, które do nas
przychodziły. Opiekowaliśmy się trzema pieskami, jak
przychodziły do na zajęcia z dogoterapii, dawaliśmy im
jedzenie, bawiliśmy się z nimi w tropienie. Mieliśmy w
przedszkolu jeżyka, pani go karmiła, ale my nie
mogliśmy go pogłaskać, bo miał kolce. Mieliśmy kotka,
który pokazywał nam różne sztuczki (skakał przez
obręcz)

2

opieka zimą nad ptakami

Jak jest zima, to karmimy ptaki w karmiku, przynosimy
im pożywienie.
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Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Stan oczekiwany:
W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu
przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny
być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich
skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań przeciwdziałanie dyskryminacji.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole,

poprzez

częste

kontakty

z rodzicami

oraz

systematyczne

prowadzenie

działań

ukierunkowanych na rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i statusu
społeczno – ekonomicznego uzyskuje informacje niezbędne do stwarzania wszystkim dzieciom
warunków do ich zaspokojenia. Rozpoznane potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne
nauczyciele wykorzystują do realizacji procesu edukacyjnego, a podejmowane działania z nich
wynikające są adekwatne do zdiagnozowanych potencjałów dzieci i w pełni je zabezpieczają.
Ponadto dla potrzebujących prowadzi dodatkowo zajęcia specjalistyczne. Działaniami wspierającymi
obejmuje również rodziców. Przedszkole, współpracując z zewnętrznymi podmiotami wspierającymi
dzieci w zakresie ich zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych podejmuje z nimi
wspólne

i różnorodne

działania

wspomagające

ich

w realizacji

tych

zamierzeń.

Zakresem

współpracy objęci są również nauczyciele i rodzice. W opinii prawie wszystkich rodziców, wsparcie
otrzymywane

w przedszkolu

odpowiada

potrzebom

dzieci

i uwzględnia

ich

możliwości

psychofizyczne. W przedszkolu wśród dzieci nie ma przejawów wszelkich odmian dyskryminacji,
ponieważ podejmowane przez wszystkich nauczycieli działania antydyskryminacyjne są skuteczne
w przeciwdziałaniu takich zachowań i adekwatne do specyfiki przedszkola i środowiska, w którym
ono funkcjonuje.
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Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
Przedszkole,

poprzez

częste

kontakty

z rodzicami

oraz

systematyczne

prowadzenie

działań

ukierunkowanych na rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i statusu
społeczno-ekonomicznego,

stwarza

wszystkim

dzieciom

warunki

do ich

zaspokojenia,

a dla

potrzebujących prowadzi dodatkowo zajęcia specjalistyczne. Działaniami wspierającymi obejmuje
również rodziców.
W rozpoznawaniu u dzieci potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych i sytuacji społecznej, zdaniem
większości rodziców (Rys. 1j) nauczyciele przynajmniej raz lub kilka razy w roku rozmawiają z nimi na te
tematy. W tym też celu systematycznie prowadzą wśród nich badania ankietowe, ponadto analizują m. in.
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy logopedyczne, wytwory prac dziecięcych, karty pracy,
ich zachowania w różnych sytuacjach (Tab. 1). Na podstawie zebranych informacji określają potrzeby
rozwojowe oraz formy pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia. Podejmują zorganizowane działania
dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb każdego dziecka i grupy, mające na celu zmianę tej sytuacji (Tab.
2). Dzieciom potrzebującym pomocy, organizują zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i korekcyjno kompensacyjne (Tab. 3), zaś rodzicom godzinę konsultacyjną (raz w tygodniu), a ramach pomocy pedagoga
i psychologa, warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze.

Wykres 1j
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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
1

Cytaty

poprzez obserwację ciągłą, codzienne obcowanie z
dziećmi,

2

poprzez tworzenie sytuacji problemowych i pobudzanie
dzieci do zadawania pytań,

3
4

informowanie nauczycieli przedszkola o osiągnięciach

np. udział dziecka w lekcjach nauki gry na instrumentach

dzieci poza przedszkolem,

muzycznych

rozmowy z rodzicami, ankiety dla rodziców,

ankiety dla rodziców (szczególnie ważne dla dzieci które
po raz pierwszy są w przedszkolu).

5

analiza prac i wytworów dziecięcych,

6

analiza zachowań dzieci podczas występów, konkursów,
zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, na zajęciach
otwartych z rodzicami,

7

diagnoza gotowości szkolnej,

8

diagnoza logopedyczna i opinie z PPP,

9

Potrzeby to: bezpieczeństwa, akceptacji, samodzielności,
doceniania i dowartościowania, miłości, szacunku,
nagradzania, doceniania osiągnięć i wkładu pracy,
poznawcze i zrozumienia, rozwijania zainteresowań i
pasji dziecięcych, zabawy i ruchu, wyboru, odpoczynku,
wyciszenia oraz relaksacji, wsparcia od nauczycieli w
trudnych sytuacjach.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jeśli tak, to czy podejmuje się w tym przedszkolu jakieś zorganizowane działania (zajęcia,
projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te działania. [WN] (9920)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

działania związane z zapobieganiem dyskryminacji

Cytaty
m. in.: przezwyciężanie trudności dzieci z emocjami,
działania prozdrowotne związane z dietą dla dziecka na
diecie bezglutenowej, dziecko nie jest szykanowane
przez innych

2

akcje charytatywne

3

zajęcia w innej sali dla dzieci, które nie uczęszczają na

np. Człowiek w potrzebie, a w nim m.in. zajęcia
plastyczne - to nauka tolerancji,

zajęcia z religii
4

w jednym dniu w tygodniu dzieci mogą przynosić swoje
ulubione zabawki i nimi wspólnie się bawić.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Ile dzieci zostało rozpoznanych jako potrzebujące wsparcia w tym lub poprzednim roku
szkolnym? [ADZ] (8212)
Tab.3
Numer Analiza
1

1. W roku szk. 2013-2014 prowadzone były zajęcia
logopedyczne i i korekcyjno-kompensacyjne. Na
podstawie Karty badań mowy dzieci kierowane są na te
zajęcia, objętych zostało 40 dzieci. (Grupa V 5 i 6 latki 14, gr. IV 5 latki – 16, gr. III 4 latki – 5, gr. II – 5).
Zajęcia odbywały się indywidualnie, rzadko w zespołach
2-3 osobowych lub zajęciach grupowych. Odbywały się 5
razy w tygodniu , 2-3 dzieci w ciągu godziny. Rodziców
wyposażono w karty ćwiczeń do pracy z dzieckiem w
domu. 2. Raz w tygodniu wprowadzona została godzina
konsultacyjna dla rodziców. 3. Prowadzone są również
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w oparciu o
opracowany program pracy indywidualnej dla dzieci 5 i 6
letnich zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego.
W poprzednim roku szkolnym na te zajęcia uczęszczało 6
dzieci. 4. W ramach pomocy pedagoga, psychologa
prowadzone są warsztaty psychologiczne doskonalące
umiejętności wychowawcze.

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.
Rozpoznane potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne nauczyciele wykorzystują do realizacji
procesu

edukacyjnego,

a podejmowane

działania

z nich

wynikające

są

adekwatne

do zdiagnozowanych potencjałów dzieci i w pełni je zabezpieczają.
W oparciu o sporządzone wnioski z rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci, nauczycielki w swojej pracy
podejmują działania adekwatne do opisanych wymagań. Do zajęć wprowadzają m. in. aktywizujące metody
nauczania, specjalistyczne programy (np. KLANZA, M. Bogdanowicz, Zumba, bajkoterapia, dogoterapia),
programy adaptacyjne (Tab. 1), a dla dzieci o rozpoznanych specjalnych potrzebach zajęcia specjalistyczne
(logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne) oraz dydaktyczno – wyrównawcze (Tab. 2). Dobierają
odpowiednie

dla

dziecka

i grupy

przedszkolnej

formy

pracy,

indywidualizują

proces

dydaktyczny

i wychowawczy. Rodzice są zdania, że nauczyciele traktują dzieci w sposób uwzględniający ich zdiagnozowane
potrzeby i możliwości oraz podali przykłady takich działań zgodnych z podanymi przez nauczycieli. W trakcie
obserwowanych

zajęć

wystąpiły

elementy

form

i metod

pracy

dostosowane

do rozpoznanych

potrzeb

i możliwości dzieci (Tab. 4).
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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.1
Numer Treść odpowiedzi
1

mobilizowanie dzieci do samodzielnych działań

2

zajęcia z elementami Zumby

3

umożliwienie rozwijania pisania, zadania o różnym

Cytaty
taniec z elementami fitness

stopniu trudności
4

stosowanie technik relaksacyjnych (muzykoterapia,
bajkoterapia)

5

ustalenie kodeksu przedszkolaka

W grupach starszych ustalany jest wspólnie z dziećmi
kodeks przedszkolaka, w grupach najmłodszych jest
ustalany za pomocą odpowiednich obrazków naklejanych
na tablicy.

6

praca indywidualna we współpracy z rodzicami.

7

stosowanie zachęt dla dzieci zdolnych

Stosowane są zachęty dla dzieci zdolnych do udziału w
teatrzykach, konkursach, zajęciach dodatkowych (np.
chłopcy – piłka nożna). Dla dzieci chętnych i
uzdolnionych przedszkole prowadzi koła zainteresowań
(muzyczno - taneczne, plastyczne i teatralne).

8

realizacja programu adaptacyjnego

Przy współudziale rodziców realizowany jest program
adaptacyjny dla maluszków (lipiec, sierpień). W ciągu
roku szkolnego w najmłodszych grupach prowadzone są
zajęcia otwarte z rodzicami (zajęcia wg programu
KLANZA).

9

prowadzenie zajęć metodą dobrego startu Marty

We wspomaganiu rozwoju, profilaktyce, edukacji,

Bogdanowicz

diagnozie i terapii dziecka prowadzone są zajęcia metodą
dobrego startu Marty Bogdanowicz (np. bajkoterapia,
dogoterapia, zajęcia plastyczne pn. mokre na mokrym, z
masą solną, orgiami).

10

prowadzenie zajęć wspomagających i rozwijających

W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu zajęcia
wspomagające i rozwijające, prowadzone są zajęcia
logopedyczne, a rodzicom do domu przekazywane są
zestawy ćwiczeń z zakresu poprawy mowy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Proszę je wymienić. [AD] (8216)
Tab.2
Numer Analiza
1

Rozpoznane potrzeby i możliwości wychowanków
skutkują objęciem dzieci wymagających wsparcia np.
indywidualną i zespołową pracą terapeutyczną (terapia
logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). W
każdej grupie prowadzone są zajęcia logopedyczne
(logopedyczne zgodne z podstawą programową),
prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Nauczyciele dobierają odpowiednie formy i metody pracy
w grupie (zabawy integracyjne, indywidualizacja pracy,
stopniowanie trudności, udział w kółkach
zainteresowań). Stosują działania prowadzące do
wyrównania szans, zaspokojenia potrzeb dzieci,
doskonalenia umiejętności.
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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.3
Numer Treść odpowiedzi
1

zajęcia logopedyczne

Cytaty
Dzieci u których zdiagnozowano wady wymowy
kierowane są na zajęcia logopedyczne

2

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

3

rozwijanie możliwości dzieci uzdolnionych

Dzieci z problemami adaptacyjnymi i wychowawczymi
kierowane są na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Dzieci uzdolnione biorą udział w konkursach
(plastycznych, recytatorskich), festiwalach i reprezentują
przedszkole w festynach, konkursach
ogólnoprzedszkolnych, spartakiadach i turniejach.
Chłopcy uzdolnieni sportowo mają zajęcia z piłki nożnej
(getry dla dzieci zakupione zostały z funduszy rady
rodziców) i siatkówki, natomiast podczas tych turniejów
dziewczynki kibicują swoim kolegom jako cheerleaderki.
Nauczyciele stosują zamianę ról: raz zawodnik, a raz
kibic

4

zajęcia otwarte dla dzieci i ich rodziców.

Dla dzieci zamkniętych w sobie, mało odważnych,
prowadzone są raz w miesiącu wspólne zajęcia otwarte
dla dzieci i ich rodziców.

5

wspomaganie dzieci w działaniach

Nauczyciele stosują różne techniki wspomagania dzieci w
ich działaniach (np. werbalne zachęcające poprzez
motywowanie słowne np. Spróbuj, bo to potrafisz
zrobić).

6

zaspokajanie innych potrzeb i możliwości dzieci

Inne potrzeby dzieci zaspakajane są poprzez wycieczki,
festyny, spotkania z ciekawymi ludźmi, hapenningi,
poprzez wolontariat i tematyczne warsztaty (np. zajęcia
plastyczne).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

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

rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci? Proszę podać przykłady. [WNPO] (8210)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

zabawy integracyjne

Stosunkowo nowa grupa ma potrzebę zintegrowania się.
Integracja grupy powstałej z trzech grup.

2

przydzielanie różnych ról

Przydzielanie różnych ról dla dzieci o różnym
temperamencie, różnych możliwościach
psychoruchowych, różnych zdolnościach. Nauczycielka
przydzielała rożne role w zabawie. Dzieci miały też
swobodę wyboru zabawy. Atmosfera w zgodnej i
bezpiecznej zabawie.

3

dobór zadań

4

stopniowanie trudności

Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i
innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i
sytuacją społeczną.
Przedszkole, współpracując z podmiotami wspierającymi dzieci w zakresie ich zdiagnozowanych
potrzeb i możliwości psychofizycznych podejmuje wspólne i różnorodne działania wspomagające ich
w realizacji tych zamierzeń. Zakresem współpracy objęci są również nauczyciele i rodzice.
Dyrektor,

wskazując

instytucje

i podmioty

wspierające

przedszkole

(Tab.

1)

w działaniach

na rzecz

zdiagnozowanych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, podała przykłady i zakres takiej współpracy (Tab.
2). Na uwagę zasługuje udzielanie przez nich pomocy rodzicom m. in. w formie konsultacji specjalistycznych,
porad, prowadzenie prelekcji i warsztatów. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział ich
w kursach, szkoleniach organizowanych przez podmioty wspierające przedszkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić instytucje, z którymi współpracuje Pan/i w zakresie poradnictwa i pomocy
dzieciom. [AD] (8206)
Tab.1
Numer Analiza
1

Przedszkole współpracuje w zakresie poradnictwa i
pomocy dzieciom przede wszystkim z: - Zespołem
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Gorzowie
Wlkp. – udzielana jest pomoc dzieciom i rodzicom
poprzez: konsultacje psychologiczne i logopedyczne,
poradnictwo i psychoedukacja dla rodziców, realizacja
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenie
prelekcji dla rodziców i rad szkoleniowych dla
nauczycieli. - Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie
Wlkp. Poradnictwu i pomocy dzieciom służy także
współpraca z instytucjami samorządowymi (Policja, Straż
Miejska, Straż Pożarna, ) oraz innymi przedszkolami i
szkołą podstawową.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na czym ta współpraca polega? Czy Pana/i zdaniem jest adekwatna do potrzeb dzieci? Proszę
uzasadnić. [AD] (8207)
Tab.2
Numer Analiza
1

- Zespól Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w
Gorzowie Wlkp. – udzielana jest pomoc dzieciom i
rodzicom poprzez: konsultacje psychologiczne i
logopedyczne, poradnictwo i psychoedukacja dla
rodziców, realizacja wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci, prowadzenie prelekcji dla rodziców i rad
szkoleniowych dla nauczycieli. - Gorzowskim Centrum
Pomocy Rodzinie – pomoc w rozwiązywaniu problemów
życiowych dzieci i ich rodziców m.in. poprzez refundację
kosztów żywienia dzieci w przedszkolu. - Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego – wypożyczanie pomocy
dydaktycznych (znaki drogowe) oraz uczestniczenie w
konkursach i festynach. - Wojewódzkim Ośrodkiem
Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – konsultacje
nauczycieli z doradcą metodycznym, uczestniczenie
nauczycieli w kursach i warsztatach metodycznych oraz
projekcie "Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w
Gorzowie Wlkp.".
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Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące
całą społeczność przedszkola.
Podejmowane przez wszystkich nauczycieli działania antydyskryminacyjne, adekwatne do specyfiki
przedszkola

i środowiska,

w którym

ono

funkcjonuje,

skutecznie

przeciwdziałają

takim

zachowaniom wśród dzieci. W przedszkolu nie ma przejawów wszelkich odmian dyskryminacji.
Nauczycielki nie dostrzegają przypadków dyskryminacji wśród dzieci, a dyrektorka taki stan uzasadniła
działaniami profilaktycznymi prowadzonymi w przedszkolu (Tab. 1).

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy dostrzegają Państwo w tym przedszkolu jakieś przypadki dyskryminacji wśród dzieci?
Jakiego rodzaju (na bazie zamożności, pochodzenia, płci, niepełnosprawności, innej, jakiej)? [WD] (8220)
Tab.1
Numer Analiza
1

Nie, w przedszkolu nie występują takie przypadki. W
ramach realizacji Programu profilaktycznego nauczyciele
prowadzą zajęcia przybliżające dzieciom ich prawa,
uwrażliwiają na różnorodność osobową, uczą tolerancji w
kontaktach z rówieśnikami. Na spotkaniach z osobami
niepełnosprawnymi (Stowarzyszenie Człowiek w
Potrzebie) uczą się właściwych postaw, zwracają uwagę
na potrzeby innych ludzi. Omawiany jest kodeks praw
dziecka.

Obszar badania:

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.
W opinii prawie wszystkich rodziców, wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom
dzieci i uwzględnia ich możliwości psychofizyczne.
Prawie wszyscy rodzice są zdania, że:
- ich dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (Rys. 1 j),
- nauczycielki dają dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości (Rys. 2 j),
- dziecko może liczyć na wsparcie w pokonywaniu trudności (Rys. 3 j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Wymaganie:
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Stan oczekiwany:
O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,
nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,
prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu rozwoju
dzieci oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie planowania, realizacji i analizowania procesów
edukacyjnych

zachodzących

w placówce

oraz

w ewaluacji

podejmowanych

działań,

a pomoc

i doświadczenia koleżanek wykorzystują do doskonalenia własnej pracy. Wspólnie rozwiązują też
problemy dotyczące funkcjonowania przedszkola i na tej podstawie podejmują adekwatne działania.
Wymaganie spełnione na wysokim poziomie.

Obszar badania:

Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.
Nauczyciele współpracują w zakresie planowania, realizacji i analizowania procesów edukacyjnych
zachodzących w placówce.
W opinii dyrektora nauczyciele współpracują ze sobą na trzech etapach procesów edukacyjnych:

1. Planowania – wspólnie ustalają harmonogram pracy, na podstawie analizy obserwacji i diagnoz
wyłaniają dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych i planują pracę z nimi (zespoły wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego i logopedycznego, praca z dzieckiem zdolnym).
2. Realizacji – wspólnie prowadzą pracę z dzieckiem (ćwiczenia percepcji słuchu, zadania rozwijające
sferę manualną, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia
oddechowe i ortofoniczne), prowadzą terapię pedagogicznej, prowadzą ćwiczenia logopedyczne,
udzielają wsparcia rodzicom.
3. Analizy - analizują postępy dzieci, badają poziom opanowania określonych umiejętności, analizują
sporządzone

sprawozdania

z efektywności

udzielanej

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej,

analizują pracę własną na bazie sprawozdań (półrocznych i rocznych), analizują wyniki ewaluacji
wewnętrznej i monitoringu losów absolwentów.
Podobne zdanie wyrażają nauczyciele (Tab. 1).

Przedszkole Miejskie nr 12

106/169

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
1

plan pracy przedszkola na radzie pedagogicznej

Cytaty
W planowaniu na posiedzeniach rady pedagogicznej
wspólnie ustalamy plan pracy, harmonogramy na
poszczególne zadania objęte wewnętrznym nadzorem
pedagogicznym, określamy przydział obowiązków na
dany rok szkolny według predyspozycji nauczycieli.
Ustalamy zakres i harmonogram współpracy ze
środowiskiem lokalnym, rodzicami i radą rodziców,
zakres tematyczny ewaluacji wewnętrznej, ustalamy
kalendarz roku szkolnego i plan imprez oraz wycieczek,
określamy stan osobowy zespołów zadaniowych (głównie
ewaluacji), zakres współpracy z poradnią.

2

ewaluacja wewnętrzna

W realizacji zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
opracowuje narzędzia do jej przeprowadzenia,
opracowuje raport i wnioski.

3

badanie losów absolwentów

Zespół zadaniowy prowadzi całość spraw związanych z
badaniem losów absolwentów (m. in. zbieranie danych,
utrzymywanie kontaktu ze szkołą podstawową,
organizowanie wyjść do szkoły, promocję osiągnięć
absolwentów).

4

działania wychowawcze

Zespół wychowawczy na bieżąco analizuje działania
wychowawcze i dokonuje ewentualnych zmian lub
modyfikacji w tych działaniach. Czuwa nad przebiegiem
realizowania programu profilaktyki.

5

bieżące działania

Wspólnie planujemy wyjścia do teatru, filharmonii.
Mobilizujemy rodziców do aktywnego włączania się w
realizację imprez i uroczystości przedszkolnych oraz
działań realizowanych poza przedszkolem (wycieczki,
wyjścia, konkursy, spartakiady, warsztaty, spotkania z
ciekawymi ludźmi).

6

analiza

W analizie procesów edukacyjnych, podczas posiedzeń
rady pedagogicznej zespoły zadaniowe sporządzają
okresowe sprawozdania, które są analizowane przez całą
radę, formułowane są wnioski. Są one wprowadzane do
rocznego planu pracy przedszkola, a na jego podstawie
nauczyciele sporządzają miesięczne plany pracy. Zespoły
zadaniowe zbierają wszelkie informacje, uwagi,
propozycje, wnioski pochodzące od rodziców, partnerów
i omawiają je w swoich grupach, a następnie poddają
pod dyskusję na radzie pedagogicznej.
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Obszar badania:

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy.
Nauczyciele

wspólnie

podejmują

decyzje

i działania

w sprawie

rozwiązywania

problemów

dotyczących funkcjonowania przedszkola.
Nauczyciele wskazują problemy, jakie wspólnie rozwiązali w ostatnich dwóch latach, np. podniesienie poziomu
bezpieczeństwa dzieci (Tab. 1). Podobne przykłady wymienia dyrektor (Tab. 2).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie problemy w tym lub poprzednim roku szkolnym wspólnie Państwo rozwiązywali? [WN]
(8179)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

bezpieczeństwo

Cytaty
Rozwiązano problem bezpieczeństwa na palcu zabaw
poprzez wyburzenie na nim murków. W trakcie realizacji
jest wykonywanie ogrodzenia oddzielającego plac zabaw
od części gospodarczej dziedzińca przedszkola.

2

braki lokalowe

Pozyskane przez przedszkole przyległe pomieszczenia
mieszkalne są obecnie adoptowane pod potrzeby
utworzenia pomieszczeń dydaktyczno socjalnych (pokój
nauczycielski, garderoba, gabinet logopedy i
terapeutyczny). Wyremontowano pomieszczenie dla
intendentki.

3

podział grupy 3 i 4-latków

4

dostosowanie czasu pracy przedszkola do potrzeb
rodziców

5

dostosowanie jadłospisu do dziecka na diecie
bezglutenowej

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie problemy w tym lub poprzednim roku szkolnym udało się rozwiązać dzięki współpracy
nauczycieli? [WD] (8190)
Tab.2
Numer Analiza
1

1. bezpieczeństwo - wyburzenie murków betonowych,
montaż dodatkowego ogrodzenia placu zabaw, 2.
większe zaangażowanie rodziców - wprowadzenie od
roku 2013/2014 godzin indywidualnych konsultacji dla
rodziców, 3. problemy lokalowe - zaplanowano i
wdrożono działania mające na celu pozyskanie
pomieszczenia na zajęcia dodatkowe, 4. organizacja
grup.
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
Nauczyciele współpracują ze sobą w ewaluacji podejmowanych działań i wykorzystują pomoc
i doświadczenia koleżanek do doskonalenia własnej pracy.
Wszyscy (7) ankietowani nauczyciele deklarują, że podczas ewaluacji własnej pracy pomagają innym
nauczycielom i sami też korzystają z ich pomocy. Dyrektor (Tab. 1) i nauczyciele (Tab. 2) zgodnie podają
również

sposoby,

w jaki

to

przebiega.

Dodatkowo

pracownicy

pedagogiczni

przedszkola

wymieniają

zagadnienia, jakich dotyczyły wnioski wynikające z ewaluacji ich pracy (Wykres 1o) oraz wspólnie podjęte na tej
podstawie działania, np. dodatkowe wsparcie rodziców poprzez wprowadzenie systematycznych konsultacji
(Tab. 3).

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób nauczyciele współpracują ze sobą w ewaluacji własnej pracy? [WD] (8192)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. dzielenie się doświadczeniem, 2. przekazywanie
informacji po doskonaleniu zewnętrznym, 3. wspólne
planowanie i realizacja imprez, wycieczek i akcji
charytatywnych, 4. prowadzenie zajęć koleżeńskich, 5.
organizowanie występów dla przedszkola, w celu
pozyskania opinii koleżanek na ich temat, 6.
udostępnianie środków i pomocy dydaktycznych, 7.
konsultowanie metod oddziaływań
wychowawczo-dydaktycznych, 8. praca w zespołach
zadaniowych, w tym ds. ewaluacji wewnętrznej, 9.
obserwacje zajęć w ramach stażu na wyższy stopień
awansu (poprzedzone są one rozmowami
instruktażowymi, w czasie których omawiany jest sposób
przebiegu zajęcia oraz co zrobić, aby były one
efektywne).

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

wymiana doświadczeniami

2

wymiana materiałami dydaktycznymi

3

przekazywanie informacji z doskonalenia zewnętrznego

4

wspólne planowanie pracy

Cytaty
Użyczamy sobie stroje i pomoce dydaktyczne.
Wspólnie planujemy i ustalamy uroczystości i imprezy
przedszkolne, w tym wycieczki i wyjścia poza teren
przedszkola.

5

wspólna realizacja działań

Wspólnie organizujemy wystawy prac dziecięcych.

6

prowadzenie zajęć koleżeńskich

Prowadzimy zajęcia koleżeńskie i dzielimy się

7

wspólne rozwiązywanie problemów

spostrzeżeniami dotyczących metodyki pracy.
Na radach pedagogicznych wspólnie rozwiązujemy
bieżące problemy wychowawcze i organizacyjne.
8

praca w zespołach

Pracujemy w zespołach zadaniowych (np. zespół
ewaluacyjny, ds. estetyki przedszkola).

9

wspólne tworzenie strony internetowej
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę podać przykłady wspólnie zaplanowanych działań, które wynikały z wniosków z ewaluacji
pracy własnej nauczycieli. [WN] (8181)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

ewaluacja wewnętrzna

Cytaty
Przygotowujemy narzędzia do prowadzenia ewaluacji
wewnętrznej, sporządzamy potem raport z niej.

2

zajęcia otwarte dla nauczycieli

3

dobór programu wychowania przedszkolnego

4

realizacja programów

Realizujemy wspólnie programy (np. Czyste powietrze
wokół nas, Przedszkolak w Europie)

5

wsparcie rodziców

Wypracowaliśmy harmonogram konsultacji dla rodziców
oraz udzielania porad przez logopedę.
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Wymaganie:
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Stan oczekiwany:
Priorytetem przedszkola funkcjonującego w społeczeństwie wiedzy powinno być propagowanie
wychowania przedszkolnego, tworzącego warunki do uczenia się przez całe życie. Przedszkole
buduje klimat, dzięki któremu zarówno rodzice jak i środowisko lokalne rozumieją tę potrzebę.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Założenia koncepcji pracy przedszkola są znane rodzicom oraz partnerom i w pełni przez nich
akceptowane. Placówka systematycznie i na bieżąco przekazuje środowisku informacje o celowości
i skuteczności podejmowanych działań, spójnych z koncepcją. Prowadzi też działania pokazujące
korzyści

z

uczęszczania

dzieci

do przedszkola

i przekazuje

o nich

informacje

szerokiemu

i różnorodnemu gronu odbiorców.
Wymaganie spełnione na wysokim poziomie.

Obszar badania:
prowadzonych

w

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć
przedszkolu

oraz

podejmowanych

działaniach.

Przedszkole

informuje

środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.
Przedszkole

systematycznie

i na

bieżąco

przekazuje

informacje

o celowości

i skuteczności

podejmowanych działań, które są spójne z założeniami koncepcji pracy.
Dyrektor stwierdza, że o koncepcji pracy, w tym o wizji i misji przedszkola, zadaniach priorytetowych
wynikających z koncepcji (promocja zdrowia i ekologia oraz edukacja przez sztukę) oraz o modelu absolwenta,
informuje rodziców, partnerów i organ prowadzący. Przekazuje też informacje dotyczące wniosków z ewaluacji
wewnętrznej i możliwości zgłaszania uwag i propozycji oraz związane z realizowanymi działaniami (np. Festyn
Rodzinny, Dni Adaptacyjne, Dni Otwarte, I miejsce w Piłkarskiej Lidze Przedszkolaków, udział w konkursach,
przeglądach, turniejach i akcjach charytatywnych). Sposoby przekazywania tych informacji wymieniają rodzice
(Tab. 1) i partnerzy (Tab. 2). Zebrane informacje wskazują, że działania realizowane przez placówkę są spójne
z założeniami koncepcji (Tab. 3), a ponadto w ocenie rodziców (Tab. 4) i partnerów (Tab. 5) przedszkole
uzasadnia celowość podejmowanych inicjatyw i informuje o ich efektach.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób są Państwo informowani o działaniach przedszkola? Proszę podać przykłady z
tego lub poprzedniego roku szkolnego. [WR] (8168)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

tablica ogłoszeń

2

ogłoszenia na drzwiach

3

tablice przy salach grup

4

przekaz ustny nauczyciela

5

zebrania

6

strona internetowa

7

przekaz ustny między rodzicami

8

notatka od nauczyciela

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób są Państwo informowani o działaniach przedszkola? Proszę podać przykłady z
tego lub poprzedniego roku szkolnego. [WP] (8168)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

strona internetowa

2

przekaz telefoniczny

3

prasa lokalna

4

telewizja lokalna

5

tablice w holu

Cytaty

Działania przedszkola wraz z sukcesami dzieci oraz
bieżącymi ogłoszeniami znajdują się w gablotach holu
przedszkola.

6

od rodziców

Dyrektorka jest bardzo otwarta na rozmowy, inicjatywy
rodziców i partnerów przedszkola. Informacje
pozyskiwane są od rodziców podczas spotkań i
okazyjnych rozmów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę opisać na podstawie dostępnych materiałów koncepcję pracy przedszkola. [ADZ] (8329)
Tab.3
Numer Analiza
1

Wizja: Przedszkole otacza dzieci troską i miłością,
zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej
zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia
dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację
szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.
Głównym celem działania jest dążenie do tego, by
przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem
domu rodzinnego. Sprawuje funkcję wspomagającą i
doradczą, czyli: 1. Zapewnia opiekę, wychowanie w
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają
możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich
możliwości, rozwijają swoje zainteresowania
wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. 2. Buduje
poczucie tożsamości regionalnej i narodowej uczy
patriotyzmu. 3. Dostosowuje zajęcia
wychowawczo-dydaktyczne do możliwości rozwojowych
dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie.
Wychowankowie mają stworzone warunki do twórczego
działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w
życiu dorosłego człowieka. 4. Ściśle współpracuje z
rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.
Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. 5.
Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie. 6.
Umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej. 7. Uczy
wrażliwości na potrzeby innych. 8. Promuje placówkę
poprzez rozwijanie współpracy ze środowiskiem
lokalnym. 9. Stale doskonali kadrę. 10. Realizuje
nowoczesne projekty edukacyjne i stosuje nowoczesne
metody nauczania. 11. Dba o właściwe wyposażenie
bazy przedszkolnej. 12. Monitoruje pracę przedszkola.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy przedszkole informuje Państwa, dlaczego podejmuje określone działania, jakie jest ich
uzasadnienie? A czy są Państwo informowani o efektach tych działań? Jak często są Państwu przekazywane takie
informacje? [WR] (8169)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

na bieżąco

2

o zajęciach dodatkowych

Cytaty
Była akcja, że rodzice nie mogli finansować zajęć
dodatkowych, to dyrektor wyjaśniła nam dlaczego i
pokazywała inne drogi wyjścia. Zajęcia dodatkowe miały
być podzielone – młodsze dzieci rytmika, a starsze
angielski, ale decyzja miasta była taka, że będzie się
odbywał tylko język angielski i pani dyrektor nam to
wszystko wyjaśniła.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy przedszkole informuje Państwa, dlaczego podejmuje określone działania, jakie jest ich
uzasadnienie? A czy są Państwo informowani o efektach tych działań? Jak często są Państwu przekazywane takie
informacje? [WP] (8169)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

systematycznie i na bieżąco

2

kształtowanie wrażliwości muzycznej i wrażliwości na

Dlatego podejmowana jest współpraca z takimi

kulturę

instytucjami, jak teatr, filharmonia.

założenia koncepcji

Główna informacja o powodach podejmowanych działań

3

wychodzi z koncepcji. Wszystkie są zgodne z jej
założeniami. Kiedy chcą wejść w działania muzyczne,
plastyczne, czy teatralne uzasadniają, że jest to jedna z
form nabywania z umiejętności z podstawy
programowej, poprzez kontakt bezpośredni, a nie tylko
teoretycznie, ustnie. Jest to ciekawa forma dotykająca
problemów zapisanych w podstawie. Jeżeli wdrażamy do
edukacji czytelniczej, panie nam mówią, dlaczego to
robimy. Dzieci wypożyczają książki i zostają na stałe
naszymi czytelnikami. Potem, jak są w szkole, to wiedzą,
że szkolna biblioteka nie jest jedyna.
4

przenoszenie nawyków na dom rodzinny

Często dzieci uczą rodziców, żeby np. posprzątać po
psie, wyrzucać papierki do kosza.
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Obszar badania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania
przedszkolnego.
Przedszkole

prowadzi

działania

pokazujące

środowisku

korzyści

z uczęszczania

dzieci

do przedszkola i przekazuje o nich informacje szerokiemu i różnorodnemu gronu odbiorców.
Zdaniem dyrektora, działania promujące wartość wychowania przedszkolnego kierowane są do rodziców,
partnerów, władz samorządowych, organu sprawującego nadzór oraz organu prowadzącego. Zarówno
przedstawiciel organu prowadzącego, jak i dyrektor twierdzą, że placówka prowadzi takie działania, jak, np.
akcja Sprzątanie Świata, zbiórka makulatury i baterii, happening w ramach akcji "Miś – nie bij mnie, kochaj
mnie",

udział

w Korowodzie

Wrażliwości

w ramach

Pól

Nadziei,

informacje

o działalności

i sukcesach

przedszkola, organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców okolicznych osiedli, udział w akcji Mam Marzenie
oraz spotkanie wigilijne dla gości z zewnątrz (kuratorium, dyrektorzy, partnerzy, rodzice). Podobne przykłady
wymieniają rodzice (Tab. 1), partnerzy (Tab. 2) i przedstawiciel organu prowadzącego (Tab. 3).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy przedszkole prowadzi działania, pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające z
uczęszczania dzieci do przedszkola? Jeśli tak, to proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego
roku szkolnego? [WR] (8538)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

organizacja festynów

2

występy dzieci

3

przekazywanie bieżących informacji

Cytaty

Na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa.
Zapraszamy media na swoje imprezy.

4

Dni Adaptacyjne

5

Dni Otwarte

Przedszkole Miejskie nr 12

116/169

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy przedszkole prowadzi działania, pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające z
uczęszczania dzieci do przedszkola? Jeśli tak, to proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego
roku szkolnego? [WP] (8171)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

imprezy okolicznościowe

Cytaty
Babcie, dziadkowie, dzieci ze szkoły. Wszyscy oni widzą
to, co robią w przedszkolu. Robią występy np. dla dzieci
ze szkoły.

2

akcje charytatywne

3

ubieranie choinki miejskiej

4

Dni Otwarte

5

Dni Adaptacyjne

6

Pola Nadziei

7

udział w konkursach

Informują o udziale w konkursach, turniejach,
Spartakiadzie Przedszkolaków. Jak przedszkole coś
zdobędzie, jakąś nagrodę, publikuje to w prasie lokalnej.

8

działania bieżące

Poza tym są w środku osiedla i wystarczy wyjść na
balkon, żeby zobaczyć, co robią. Na stronie internetowej
umieszczane jest wszystko.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego roku szkolnego.
[WPOP] (8954)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

lokalne uroczystości

2

Spartakiada Sportowa Przedszkoli Miejskich,

3

Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej

4

udział w konkursach miejskich, turniejach i przeglądach

5

Dni Otwarte

6

Dni Adaptacyjne

7

występy artystyczne

Cytaty

Przedszkole informuje lokalne środowisko o swoich
działaniach: internet, tablica ogłoszeń rozmowy
indywidualne, zebrania z rodzicami, lokalne uroczystości,
podczas których dzieci występują z programem
artystycznym.
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Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.
Założenia koncepcji pracy przedszkola są znane rodzicom oraz partnerom i w pełni przez nich
akceptowane.
Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, że placówka zapoznaje środowisko lokalne ze swoją koncepcją
poprzez stronę internetową i tablice ogłoszeń, a także podczas rozmów (z dyrektorem, nauczycielami,
rodzicami), wspólnie realizowanych działań oraz imprez i uroczystości, na które zapraszani są przedstawiciele
instytucji zewnętrznych. Skuteczność tych działań potwierdzają uzyskane informacje. Środowisko lokalne zna
koncepcję pracy placówki, o czym świadczą spójne informacje na temat jej założeń przekazywane przez
rodziców (Tab. 1), partnerów (Tab. 2) oraz przedstawiciela organu prowadzącego (Tab. 3). Jednocześnie
partnerzy deklarują, że w pełni się zgadzają z głównymi kierunkami pracy przedszkola (Tab. 4).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są główne założenia pracy przedszkola (czy sie ono różni od inych? Co Państwo sądzą o
tych założeniach? [WR] (8424)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

bezpieczeństwo i higiena dzieci

Cytaty
dbają o bezpieczeństwo i higienę dzieci, realizując
podstawę programową wychowania przedszkolnego
dobrze przygotowują nasze dzieci do podjęcia nauki w
szkole. My jako rodzice mamy wpływ na to co się dzieje
w przedszkolu, a nasze propozycje są zawsze
rozpatrywane, a te jako słuszne - uwzględniane.

2

wychowanie bez stresu

dzieci bez stresu wchodzą w nowy etap edukacyjny.

3

bezpieczne zachowania, działania prozdrowotne i

przedszkole uczy bezpiecznych zachowań, wpaja nawyki

proekologiczne

zdrowego żywienia i ochrony środowiska (działania
prozdrowotne i proekologiczne).

4

samodzielność, rozwijanie zdolności i umiejętności

5

budowanie pozytywnego obrazu przedszkolaka, poczucia
własnej wartości

6

poznawanie rożnych zawodów.

7

tolerancja i poszanowanie drugich, wrażliwość i

akcje charytatywne w ramach dziecięcego wolontariatu.

odpowiedzialność
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy znają Państwo główne założenia pracy przedszkola? Jeśli tak, proszę je opisać. [WP] (8544)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

realizacja podstawy programowej

2

przestrzeganie Karty Praw Dziecka

3

wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka

4

zaspokajanie potrzeb dziecka

5

nauczanie poprzez zabawę

6

działania ukierunkowane na ekologię

7

wychowanie prozdrowotne

8

bezpieczeństwo

9

rozwój przez sztukę

10

kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych

11

rozwijanie zdolności, umiejętności i pasji każdego

Cytaty

dziecka
12

współpraca ze środowiskiem lokalnym

docenianie potrzeby współpracy z lokalnymi partnerami
dla uatrakcyjnienia i poszerzenia zakresu wiedzy i
umiejętności dzieci

13

współpraca z rodzicami

Rodzice są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności
pedagogicznej i wychowawczej na rzecz wspólnego
nauczania i wychowania i realizowania oczekiwań dzieci i
rodziców. Aktywizowanie rodziców we wspólnie
wypracowane działania przedszkola jest ujęte w
koncepcji pracy.

14

kierowanie się wartościami

przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom,
rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich
potrzeby, kieruje się takimi wartościami jak: wzajemny
szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja,
partnerstwo w działaniach.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy znają Państwo, jako organ prowadzący, główne założenia pracy przedszkola? Jeśli tak,
proszę je opisać. [WPOP] (8545)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

promocja zdrowia

2

ekologia

3

edukacja przez sztukę

4

stwarzanie możliwości samorealizacji

5

stwarzanie warunków do odkrywania i rozwijania
zainteresowań
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaka jest Państwa opinia na temat tych założeń? [WP] (8955)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

pozytywna

Cytaty
Założenia są prawidłowe i słuszne dla ogólnego rozwoju
dzieci i ich nauczania bezpieczeństwa (np. spotkania z
policją, zasady obchodzenia się z psem, z osobą obcą
dziecku, poznawanie przez dzieci numerów telefonów
alarmowych i postępowania w sytuacjach zagrażających
życiu, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na
drodze, na ulicy). W przedszkolu poruszane są wszystkie
aspekty życia dziecka. Założenia te są zgodne z naszymi
oczekiwaniami i potrzebami.
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Wymaganie:
Rodzice są partnerami przedszkola
Stan oczekiwany:
W efektywnych przedszkolach tworzy się partnerstwo z rodzicami, przede wszystkim dla wsparcia
rozwoju dzieci. Ważnym celem organizowanych przez przedszkole działań powinno być włączanie
rodziców w proces edukacyjny i współdecydowanie o istotnych aspektach pracy przedszkola.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Placówka podejmuje systemowe działania zapewniające pozyskiwanie opinii rodziców na temat
swojego

funkcjonowania

i wykorzystuje

je

do dostosowania

działalności

do ich

potrzeb.

Współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci i podejmuje działania adekwatne do potrzeb
rozwojowych wychowanków, chociaż są rodzice, którzy nie dostrzegają pomocy nauczycieli
w zakresie wskazywania im możliwości rozwoju ich dziecka oraz wspierania go w rozwijaniu
uzdolnień i zainteresowań. Rodzice w większości partycypują w podejmowaniu decyzji w sprawach
przedszkola i uczestniczą w realizowanych przez nie działaniach, jednak ponad 1/3 nie bierze
udziału w podejmowaniu decyzji, a 1/4 nie ma poczucia wpływu na to, co się dzieje w placówce.
Przedszkole stwarza rodzicom sytuacje sprzyjające zgłaszaniu inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci i w
pełni je realizuje, jednak niewielki odsetek rodziców korzysta z możliwości przedstawiania swoich
propozycji działań.
Wymaganie spełnione na średnim poziomie.

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

Placówka podejmuje systemowe działania zapewniające pozyskiwanie opinii rodziców na temat
swojego funkcjonowania i wykorzystuje je do dostosowania działalności do ich potrzeb.
Rodzice (Wykres 1w), dyrektor i nauczyciele (Tab. 1) zgodnie podają sytuacje, w jakich rodzice mogą dzielić się
swoimi opiniami na temat pracy przedszkola, a dyrektor i rodzice wśród innych wymieniają "skrzynkę
pomysłów", skrzynkę mailową, ankiety, bezpośredni codzienny kontakt z nauczycielem oraz drogę telefoniczną.
Również na terenie placówki zaobserwowano "skrzynkę pomysłów" w holu, adres mailowy przedszkola
umieszczony

na tablicy

zewnętrznej.

Dodatkowo

skierowanej
prawie

do rodziców

wszyscy

(50

oraz
z 51)

pismo

zachęcające

ankietowani

rodzice

ich

do udziału

uważają,

w ewaluacji

że mają

wpływ

na funkcjonowanie przedszkola (Wykres 1w). Wszyscy respondenci zgodnie uznają też, że pozyskiwane opinie
są uwzględniane w procesie podejmowania decyzji, a rodzice (Tab. 2), dyrektor (Tab. 3) oraz nauczyciele (Tab.
4) podają przykłady działań zrealizowanych w oparciu o inicjatywy zgłoszone rodziców.
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Wykres 1j

Wykres 1w

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

zebrania

2

spotkania indywidualne

3

konsultacje

4

codzienny kontakt

5

adres mailowy

6

Skrzynka Pomysłów

7

Księga Gości

Cytaty

W czasie uroczystości przedszkolnych wystawiamy
Księgę Gości i tam też mogą wyrażać swoje opinie.

8

ankiety

9

telefonicznie

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. [WR] (8137)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

wyburzenie murków na placu zabaw

2

doposażenie sal w gry i przybory

3

akcje ekologiczne

Cytaty

np. w ogólnopolskim konkursie "Drugie życie śmieci" i
konkursie "Zbieramy makulaturę"

4

dodatkowe ogrodzenie placu zabaw

5

organizacja zajęć

Spotkanie z przedstawicielem firmy ENEA "Nie taki prąd
straszny", zorganizowanie zajęć "Długie życie pana
bateryjki", wyjścia do kina, teatru i do filharmonii,
organizacja spotkań z ludźmi wykonującymi z ciekawe
zawody – policja, straż, bibliotekarka.

6

wprowadzenie zajęć z religii dla 5-ciolatków

Przedszkole Miejskie nr 12

123/169

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.3
Numer Analiza
1

1. modyfikacja strony internetowej, 2. wprowadzenie
zajęć z religii dla chętnych 5-latków, 3. zburzenie
betonowych murów na placu zabaw, 4. wykonanie
dodatkowego ogrodzenia na placu zabaw, 5.
zamontowanie zasuwki na głównej bramce wejściowej,
6. zainstalowanie dzwonka w wewnętrznych drzwiach
wejściowych do szatni, 7. zaadoptowanie pomieszczeń
na zajęcia dodatkowe, 8. wybór firmy ubezpieczającej,
9. akcja 1 % podatku na rzecz przedszkola, 10.
organizacja wycieczek i uroczystości wewnętrznych, 11.
wybór kart pracy w grupie dzieci starszych, 12.
publikowanie zdjęć na stronie internetowej.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

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

rodziców. [WN] (9553)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

wyburzenie murków

2

dodatkowe ogrodzenie na placu zabaw

3

stworzenie dodatkowego funduszu na rzecz przedszkola

Cytaty

Stworzenie dodatkowego funduszu na rzecz przedszkola,
o którego wydatkowaniu decyduje rada rodziców, np. na
wycieczki, spotkania teatralne.

4

wyjścia i wycieczki

5

zwiększenie ilości zajęć otwartych

6

dostosowanie godzin otwarcia przedszkola

7

udział w akcjach charytatywnych i proekologicznych
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Obszar badania: W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci i podejmuje działania adekwatne
do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz oczekiwań rodziców.
W ocenie większości ankietowanych rodziców nauczyciele w przedszkolu wskazują im możliwości rozwoju ich
dziecka (Wykres 1j) i wspierają je w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań (Wykres 2j), chociaż w obu
przypadkach są rodzice mający odmienne zdanie w tej kwestii. Niemniej w wywiadzie wymieniają te działania
placówki, które wspierają ich w wychowaniu dzieci (Tab. 1) i deklarują ich przydatność (Tab. 2). Natomiast
w dokumentacji placówki znajdują się zapisy świadczące o udzielaniu rodzicom wsparcia poprzez pomoc
pedagoga lub psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedy, opiekę socjalną, organizowanie
zajęć otwartych dla rodziców i cyklicznych konsultacji, prowadzenie wykładów i pogadanek oraz przekazywanie
rad wychowawczych. Dodatkowo przedszkole prowadzi wspólnie z rodzicami działania wspierające rozwój dzieci
poprzez, np. poszerzenie oferty edukacyjnej. Ich przykłady podają nauczyciele (Tab. 3) i dyrektor (Tab. 4).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak przedszkole wspiera Państwa w wychowaniu dzieci? [WR] (3127)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

pogadanki

Cytaty
Na zebraniach pani mówi nam o rozwoju dzieci, uspokaja
tych, którzy są zaniepokojeni, że dziecko jeszcze czegoś
nie umie. Wyjaśnia, co dziecko powinno w tym wieku, a
czego jeszcze nie można wymagać.

2

zapewnienie opieki

Przedszkole dopełnia nasze działania wychowawcze,
zapewnia całodzienną opiekę. Na zajęciach
dydaktycznych dzieci uczą się dobrej postawy
społecznej, szacunku, tolerancji, uczciwości.

3

kierunkowanie pracy z dzieckiem

Nauczyciele przekazują nam sugestie, w jakim kierunku
dziecko przejawia zdolności, na jakie zajęcia warto je
zapisać.

4

wskazywanie potrzeby pomocy specjalisty

Wskazują potrzebę udania się do poradni.

5

dbanie o spójność oddziaływań

Najważniejsze, żeby w kwestiach wychowawczych iść

6

pomoc logopedy

wspólnym frontem.
Na miejscu jest logopeda. Przekazuje nam informacje,
co i jak ćwiczyć z dzieckiem.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy działania przedszkola w zakresie wspierania rodziców w wychowaniu są dla Państwa
przydatne? Dlaczego? [WR] (3128)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

tak

Cytaty
Tak, bo ukierunkowują rodzica, pokazują drogę. Dla
rodzica jego dziecko jest najlepsze i najwspanialsza, ale
może wcale tak nie być. W grupie dzieci inaczej się
zachowują.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania wspierające rozwój dzieci prowadzi przedszkole wspólnie z rodzicami lub w
uzgodnieniu z nimi? [WN] (9921)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

przygotowanie imprez, uroczystości i wycieczek

2

udział w zajęciach otwartych

3

udział w zebraniach

4

czytanie bajek

5

przygotowanie teatrzyku dla dzieci

6

wzbogacenie oferty przedszkola

Cytaty

Organizują spotkania z rodzicem, który jest, np.
policjantem. Zorganizowali spotkanie z psem policyjnym.
Wyszukują ciekawe konkursy i przekazują nam
informacje. Zorganizowali dla dzieci warsztaty plastyczne
z zawodowym plastykiem. W innej grupie zorganizowali
zajęcia z dogoterapii. Z inicjatywy rodziców, we
wszystkich grupach przygotowali przedstawienie z okazji
Dnia Dziecka, gdzie byli aktorami.

7

wspólne działania wychowawcze

8

udział w akcjach charytatywnych

np. Fundacja Mam Marzenie, uczestniczą w zbieraniu
nakrętek
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania wspierające rozwój dzieci prowadzi przedszkole wspólnie z rodzicami lub w
uzgodnieniu z nimi? [WD] (8155)
Tab.4
Numer Analiza
1

Cytaty

1. adaptacja dziecka w przedszkolu, 2. wspieranie

1. rodzice współuczestniczą w zajęciach adaptacyjnych,

rozwoju dziecka, 3. zapewnienie warunków do

2. mają wpływ na planowanie treści i metod zajęć, mają

nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności

wpływ na harmonogram i tematykę zajęć, uczestniczą w

określonych w podstawie programowej, 4. analizowanie i przygotowaniu dziecka do różnych konkursów (np.
modyfikowanie działań edukacyjnych i wychowawczych,

recytatorskiego) dzięki rodzicom dzieci rozszerzają swoją

5. funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

wiedzę w zakresie poznawania różnych środowisk

6. pedagogizacja rodziców.

(zapraszanie do swoich zakładów pracy, zapraszanie
przedstawicieli różnych zawodów do przedszkola), 3.
rodzice mają wpływ na wybór programu w
poszczególnych grupach wiekowych, wspomagają
nauczycieli podczas organizowania konkursów,
uroczystości, wycieczek, realizacji zadań wynikających z
planów, koncepcji, planów miesięcznych, przyjętych
programów, przedsięwzięć, doposażanie kącików
zainteresowań, doposażanie w materiały plastyczne i
papiernicze, 4. rodzice wspierają nauczycieli w
przestrzeganiu norm wynikających z kodeksu dobrego
zachowania, promują w środowisku rodzinnym
bezpieczny i zdrowy styl życia, 5. promują w swoich
środowiskach lokalnych wydarzenia z życia przedszkola,
sponsorują festyny rodzinne (gadżety, zabawki, ciasta),
współuczestniczą w rodzinnych konkursach, aktywnie
angażują się w akcję "Cała Polska Czyta Dzieciom", biorą
udział w organizowanych akcjach charytatywnych
organizowanych na terenie placówki, doposażają sale
zabaw w przedmioty i pomoce do stworzenia kącików
tematycznych, 6. zebrania, warsztaty, spotkania ze
specjalistami, gazetki z informacjami, artykułami.
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Obszar badania:

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach.
Rodzice partycypują w podejmowaniu decyzji w sprawach przedszkola i powszechnie uczestniczą
w realizowanych przez nie działaniach.
Większość ankietowanych rodziców uczestniczy w procesach decyzyjnych (Wykres 1j), jednak ponad 1/3 nie
bierze w tym udziału. Powszechnie deklarują też, że mają wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu (Wykres 2j),
chociaż 1/4 nie ma takiego poczucia. Niemniej podają te aspekty funkcjonowania placówki, w których ich opinie
są uwzględniane (Wykres 1w) i przytaczają przykłady decyzji, które podjęte zostały z ich udziałem (Tab. 1).
Również dyrektor uważa, że rodzice mają wpływ na decyzje w kwestiach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz wymienia niektóre z nich (Tab. 2). Stwierdza ponadto, że uczestniczą w wynikających
z nich działaniach, np. ojciec dziecka w całości zmodyfikował stronę internetową przedszkola, a rodzice
pomagają

w remoncie

pomieszczeń

przeznaczonych

na zajęcia

dodatkowe

iw

montażu

dodatkowego

ogrodzenia placu zabaw.

Wykres 1j
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Wykres 1w

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę podać przykłady decyzji, które w bieżącym lub w ubiegłym roku szkolnym zostały
podjęte z udziałem rodziców. [WR] (8138)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

modernizacja strony internetowej przedszkola

2

wysokość i zakres ubezpieczenia

3

wykonanie dodatkowego ogrodzenia placu zabaw

4

zakup nagród książkowych dla dzieci kończących
przedszkole

5

założenie dodatkowego funduszu na rzecz przedszkola

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wskazać trzy konkretne decyzje, na które rodzice mieli największy wpływ. [WD] (3138)
Tab.2
Numer Analiza
1

1. zburzenie murków betonowych na placu zabaw, 2.
montaż dodatkowego ogrodzenia placu zabaw, 3.
pozyskanie i remont pomieszczeń na zajęcia dodatkowe,
4. utworzenie dodatkowego funduszu na rzecz
przedszkola, 5. modyfikacja strony internetowej
przedszkola.
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
Placówka stwarza rodzicom sytuacje sprzyjające zgłaszaniu swoich pomysłów dotyczących działań
na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola, jednak niewielki ich odsetek korzysta z tych możliwości.
Jedynie 7 z 52 ankietowanych rodziców (Wykres 1j) deklaruje, że w ostatnich dwóch latach występowało ze
swoimi pomysłami do realizacji w przedszkolu, a dotyczyły one:

●

podniesienia poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw poprzez wyburzenie murków i zamontowanie
dodatkowego ogrodzenia,

●

wyremontowania pomieszczenia na zajęcia dodatkowe,

●

ustalenia dodatkowych funduszy w grupie,

●

wprowadzenia zajęć z religii dla dzieci pięcioletnich,

●

doposażenia placówki, np. w nowe koce,

●

modyfikacji

lub wprowadzenia

działań

dydaktyczno-wychowawczych,

np.

udział

w działaniach

ekologicznych, zajęcia plastyczne prowadzone przez profesjonalistę, wyjścia dzieci do ciekawych
miejsc, akcja Cała Polska Czyta Dzieciom.
Podobne przykłady wymienia dyrektor (Tab. 1). Jednocześnie dyrektor (Tab. 2) i rodzice (Tab. 3) uważają,
że przedszkole tworzy przestrzeń do inicjowania przez rodziców działań i zgłaszania swoich pomysłów.

Wykres 1j
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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.1
Numer Analiza
1

1. zakup pomocy dydaktycznych, 2. pozyskanie
pomieszczenia na zajęcia dodatkowe, 3. modyfikacja
strony internetowej, 4. zmiana godzin posiłków, 5. oferta
zajęć dodatkowych, 6. wprowadzenie zajęć z religii dla
5-latków, 7. ustalenie dodatkowego funduszu na rzecz
przedszkola, 8. zburzenie betonowych murów na placu
zabaw, 9. dodatkowe ogrodzenie placu zabaw, 10.
zamontowanie zasuwki na głównej bramce wejściowej.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania prowadzi przedszkole, aby rodzice wychodzili z inicjatywami na rzecz rozwoju
dzieci i przedszkola? [WD] (8140)
Tab.2
Numer Analiza
1

1. indywidualne kontakty z rodzicami, 2. zebrania ogólne
i grupowe, 3. uroczystości organizowane w przedszkolu,
4. zajęcia otwarte dla rodziców w formie warsztatowej,
5. wspólne wyjazdy, spotkania integracyjne, festyny, 6.
przedszkolne akcje, konkursy i kiermasze, 7. projekty i
programy związane z ofertą edukacyjną placówki, 8.
zachęcanie do udziału i pomoc w organizowaniu zajęć
dydaktycznych, 9. Dni Otwarte, 10. kącik dla rodziców
(tablica z informacjami na korytarzu i w salach), 11.
kierowanie próśb o wyrażanie opinii za pośrednictwem
strony internetowej przedszkola, 12. "skrzynka
pomysłów", 13. ankiety.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania prowadzi przedszkole, aby rodzice wychodzili z inicjatywami na rzecz rozwoju
dzieci i przedszkola? [WR] (8140)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

rozmowy

2

ankiety

3

„skrzynka pomysłów”

4

wykorzystywanie talentów rodziców
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Obszar badania: Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.
Przedszkole w szerokim zakresie realizuje inicjatywy rodziców, które pozytywnie wpływają
na rozwój dzieci i placówki.
W ocenie ankietowanych rodziców przedszkole realizuje zgłaszanie przez nich pomysły (Wykres 1j) i podają ich
przykłady (Wykres 1o). Również w wywiadzie szczegółowo wymieniają działania placówki zainicjowane przez
nich i wpływające zarówno na rozwój dzieci (np. poszerzenie oferty edukacyjnej), jak i ich bezpieczeństwo (Tab.
1), co jest spójne z informacjami uzyskanymi od dyrektora (Tab. 2). Dyrektor (Tab. 3) i rodzice (Tab. 4)
dostrzegają ponadto użyteczność realizowanych pomysłów w odniesieniu do potrzeb wychowanków oraz
organizacji pracy placówki.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez przedszkole? [WR] (8141)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

wyburzenie murków na placu zabaw

2

doposażenie sal w gry i przybory

3

udział w działaniach ekologicznych

Cytaty

np. w ogólnopolskim konkursie "Drugie życie śmieci" i
konkursie "Zbieramy makulaturę"

4

dodatkowe ogrodzenie placu zabaw

5

poszerzenie oferty przedszkola

Spotkanie z przedstawicielem firmy ENEA "Nie taki prąd
straszny", zorganizowanie zajęć "Długie życie pana
bateryjki", spotkania z ludźmi wykonującymi z ciekawe
zawody – policja, straż, bibliotekarka.

6

wprowadzenie zajęć z religii dla 5-ciolatków

7

wyjścia i wycieczki
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez przedszkole? [WD] (8145)
Tab.2
Numer Analiza
1

1. zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu
multimedialnego, 2. poprawienie warunków lokalowych
do prowadzenia zajęć dodatkowych poprzez pozyskanie
dodatkowych pomieszczeń, 3. modyfikacja strony
internetowej, 4. wprowadzenie zajęć z religii dla
chętnych 5-latków, 5. zburzenie betonowych murków na
placu zabaw, 6. dodatkowe ogrodzenie placu zabaw.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie korzyści na rzecz rozwoju dzieci lub przedszkola wynikają z działań zainicjowanych przez
rodziców? [WD] (8146)
Tab.3
Numer Analiza
1

1. lepszy rozwój dzieci, poprzez np. gry dydaktyczne,
urozmaicenie zajęć, 2. realizacja zadań pedagoga i
logopedy bez zakłóceń, 3. pozyskanie pokoju
nauczycielskiego dla nauczycieli, 4. podniesienie
poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw, 5. promocja
placówki, 6. lepszy kontakt z rodzicami, 7. poprawa
bezpieczeństwa i organizacji pracy poprzez
zainstalowanie dzwonka przed szatnią.
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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? [WR] (8142)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

spójność oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i

Dzięki dobrej korelacji między nauczycielami a rodzicami

domu rodzinnym

nauczane treści przenoszone są przez dzieci do domów
rodzinnych i czasami dzieci nas wychowują. Działania te
tworzą wzorzec wychowawczy i dydaktyczny, gdyż
rodzice i nauczyciele współpracując ze sobą tworzą
monolit postępowania.

2

wzbogacenie bazy dydaktycznej

Dzieci mają urozmaicone i atrakcyjne formy i metody
nauki.

3

podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw

4

poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci

Dzieci poszerzają swoja wiedzę zainteresowania poprzez
ich udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczki
dydaktyczne, wyjścia do miejsc kultury (np. teatr, kino,
filharmonia, Muzeum – Spichlerz).

5

utworzenie dodatkowej grupy dzieci najmnłodszych
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Wymaganie:
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Stan oczekiwany:
Rola przedszkola w wielu środowiskach nie sprowadza się do jedynie do funkcji sprawowania opieki
i uczenia dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole może się stawać instytucją wpływającą na
rozwój potencjału środowiska, w którym działa. Korzystanie przez nie z zasobów znajdujących się w
najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności
przedszkola.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego i modyfikuje je na bieżąco zgodnie
z aktualnymi potrzebami. Systematycznie współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zarówno
w celu wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej, jak i podniesienia kompetencji pracowników.
Podejmowanie wielu wspólnych działań przynosi obu stronom korzyści i wpływa pozytywnie
na rozwój dzieci i przedstawicieli środowiska.
Wymaganie spełnione na wysokim poziomie.

Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska
lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego i modyfikuje je na bieżąco zgodnie
z aktualnymi potrzebami.
Wszystkie dostępne źródła stwierdzają, że placówka prowadzi działania wynikające z potrzeb lokalnego
środowiska. Dyrektor (Tab. 1) podkreśla zapewnienie dzieciom opieki i edukacji, partnerzy (Tab. 2) mobilność
w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość, rodzice (Tab. 3) akcje charytatywne, a przedstawiciel organu
prowadzącego (Tab. 4) działania sprzyjające integracji mieszkańców osiedla.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o podanie przykładów działań, które przedszkole prowadziło w tym lub poprzednim roku
szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WD] (8069)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. akcja "Sprzątanie Świata", 2. zapewnienie dzieciom
opieki i edukacji przedszkolnej, 3. zbiórka makulatury, 4.
program wolontariacki "Niezwykłe spotkanie", 5. akcja
"Miś – nie bij mnie, kochaj mnie", 6. "Korowód
wrażliwości", 7. "Pola nadziei", 8. akcja "Długie życie
Pana Bateryjki"- zbiórka baterii, 9. akcja charytatywna
"Mam Marzenie", 10. organizacja spotkania wigilijnego
dla władz samorządowych, kuratoryjnych, oświatowych,
partnerów, dyrektorek przedszkoli, rodziców,

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem przedszkola w środowisku lokalnym z szerszej
perspektywy.

Chciałbym/chciałabym

miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.

zapytać
Proszę

o

pomyśleć

Państwa
o

opinię

potrzebach

jako

Państwa

mieszkańców

społeczności/

tej

środowiska

lokalnego. Jakie działania podejmuje przedszkole w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (8065)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

potrzeba opieki

Oddajemy dziecko, ma opiekę i kulturowo się rozwija.

2

działania proekologiczne

Weszła uchwala o segregacji śmieci i w przedszkolu od
razu podjęto działania z tym związane.

3

reakcja na bieżące problemy

4

akcje charytatywne

Ważne jest tutaj wychodzenie z działaniami w
odpowiedzi na to, co się dzieje w realu.
Przykładem jest odpowiedź na akcję Mam Marzenie, na
rzecz byłego wychowanka.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy przedszkole prowadzi jakieś działania na rzecz środowiska? Proszę o podanie przykładów.
Jakie są obustronne korzyści? [WR] (9917)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

działania na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Cytaty
Sprawiają, że dzieci uczą się wrażliwości, zbierają
karmę, koce.

2

zbiórka makulatury

3

działania na rzecz hospicjum

Sprzedają żonkile. Dzieci się wtedy cieszą, że są
zaangażowane i dzięki temu są wdrażane do
samorealizacji.

4

wyjścia na stadion żużlowy

Chodzą na stadion żużlowy i tam dostają kamizelki
odblaskowe.

5

spotkania ze służbami

Po spotkaniach z policją, strażą miejską i strażą pożarną
przynoszą zakładeczki, odblaski. Dzięki tym spotkaniom
zachowują się bezpiecznie w ruchu drogowym.

6

wyjścia do teatru i filharmonii

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy przedszkole
podejmuje działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych
działań przedszkola w tym zakresie. [WPOP] (8950)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

udostępnienie placu zabaw dzieciom ze SP nr 5

2

zapewnienie miejsc dzieciom z nowego osiedla

3

integrowanie osiedla poprzez organizację festynów
przedszkolnych

4

organizacja Dni Otwartych
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Obszar badania: Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki
jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Przedszkole

systematycznie

współpracuje

z instytucjami

zewnętrznymi

zarówno

w celu

wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej, jak i podniesienia kompetencji pracowników.
Dyrektor wymienia instytucje, z którymi systematycznie i zgodnie z planem, współpracuje placówka (Tab. 1).
Podaje też cele, jakie dzięki temu realizuje (Tab. 2) oraz podejmowane działania (Tab. 3). Również partnerzy
dostrzegają

inicjatywy

realizowane

przez

przedszkole

we

współpracy

z reprezentowanymi

przez

nich

jednostkami (Tab. 4)
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić osoby, instytucje, organizacje, z którymi współpracuje przedszkole. [AD]
(8072)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie
Wlkp., 2. Akademia Wychowania Fizycznego, 3. poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, 4. policja, 5. straż
pożarna, 6. straż miejska, 7. placówki oświatowe (Szkoła
Podstawowa nr 5, Przedszkole Miejskie nr 10, Gminne
Przedszkole w Wawrowie) 8. hospicjum, 9. biblioteki, 10.
Centrum Edukacji Artystycznej, 11. teatr, 12.
nadleśnictwo, 13. schronisko dla zwierząt, 14. Zakład
Utylizacji Odpadów, 15. Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego, 16. klub sportowy Stal Gorzów, 17. prasa
lokalna, TVP Gorzów, 18. centrum handlowe Ascana, 19.
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 20. Gorzowskie
Centrum Pomocy Rodzinie, 21. Centrum Edukacji ATUT,
22. fundacja Mam Marzenie, 23. stowarzyszenie
Człowiek w Potrzebie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Podejmując współpracę ze środowiskiem, przedszkole realizuje określone cele. Jakie cele
Państwo realizują we współpracy ze środowiskiem? [AD] (8095)
Tab.2
Numer Analiza
1

1. integracja środowiska lokalnego i rodzin (organizacja
Festynu Rodzinnego), 2. pomoc materialna dla osób
chorych ( "Mam Marzenie", "Pola Nadziei") 3. pomoc
zwierzętom (zbieranie karmy i koców). 4. realizacja
ekologicznych potrzeb środowiska (zbiórka makulatury,
nakrętek i baterii, udział w akcji "Sprzątanie Świata"), 5.
prowadzenie praktyk studenckich, 6. prace
interwencyjne realizowane przez osoby osadzone w
więzieniu.

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.3
Numer Analiza
1

1. akcja "Sprzątanie Świata" i "Długie życie Pana
Bateryjki" (zbiórka baterii) we współpracy z Zakładem
Utylizacji Odpadów, 2. program wolontariacki "Niezwykłe
spotkanie" we współpracy z PZU, 3. "Korowód
wrażliwości", "Pola nadziei" z innymi przedszkolami i
hospicjum, 4. spotkania z policją, strażą pożarną, strażą
miejską, 5. wspieranie chorych dzieci (zbiórka nakrętek
we współpracy z Galerią Handlową Ascana, udział w akcji
we współpracy z fundacją Mam Marzenie), 6.
propagowanie czytelnictwa we współpracy z biblioteką,
7. wystawianie jasełek we współpracy z parafią.
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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? [WP]
(8097)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

wymiana doświadczeń

Cytaty
Współpracuje z innymi przedszkolami, na przykład w
zakresie, jak niektóre rzeczy zrobić, żeby osiągnąć
przewidywany efekt. Jest chętna do wspólnych działań,
dużo rozmawiamy i konsultujemy, wdrażamy działania,
nie tylko edukacyjne i wychowawcze, ale też zarządcze.

2

nabór dzieci

3

działania we współpracy z biblioteką

Wprowadziła duże zmiany, jeśli chodzi o nabór dzieci.
Wymieniamy się doświadczeniami na tym polu.
Przedszkole podejmuje wspólne akcje w bibliotece, np.
Cała Polska Czyta Dzieciom, Pasowanie na Czytelnika,
akcje rocznicowe, np. Dzień Misia, Dzień Babci. Dzieci
widzą, jak to my proponujemy, pokazujemy, jak można
to przeprowadzić inaczej.

4

działania we współpracy ze szkołą podstawową

Organizujemy gry i zabawy, a dzieci korzystają z naszej
sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, uczestniczą w
cyklicznych spotkaniach naszego kółka teatralnego. My z
kolei przychodzimy na uroczystości przedszkolne, np.
jasełka. Dzieci przychodzą do szkoły, obserwują lekcje,
poznają nauczycieli.

5

akcje charytatywne

Była akcja Zostań Dawcą Szpiku Kostnego. Akcja była
prowadzona w przedszkolach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Była to akcja ogólnopolska
jednorazowa, a panie były otwarte na te zajęcia. Dzieci
potem zanosiły tę informację dla rodziców. Mają bardzo
dużo akcji charytatywnych, np. we współpracy z
fundacją Mam Marzenie.

6

współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Jeśli chodzi o poradnię, to dostosowujemy naszą ofertę
do sugestii dyrektora i nauczycieli. Często dyrektor
kontaktuje się z nami i prosi o dodatkowe działania
spoza oferty. Jeśli pojawi się jakiś problem prowadzimy
zajęcia z dziećmi, pedagogizujemy rodziców. W ostatnich
trzech latach 17 razy przeprowadziliśmy szkolenia rady
pedagogicznej.
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Obszar badania: Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Współpraca przedszkola z instytucjami środowiska lokalnego przynosi obu stronom korzyści
i wpływa pozytywnie na ich rozwój.
Placówka

współpracując

ze

środowiskiem

lokalnym

odnosi

wymierne

korzyści,

m.in.:

poprawę

bazy

dydaktycznej i podniesienie kompetencji nauczycieli. Szeroki katalog tych korzyści wymieniają dyrektor (Tab. 1)
i partnerzy (Tab. 2). Również instytucje współpracujące z przedszkolem mają dzięki temu większą możliwość
rozwoju, a przykłady pozytywnego wpływu kooperacji na środowisko podają dyrektor (Tab. 3) i partnerzy (Tab.
4).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnosi przedszkole ze współpracy ze

środowiskiem. [WD] (8093)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku, 2.
pomoc studentów w organizacji pracy wychowawczo –
dydaktycznej, 3. wykonywanie drobnych prac
remontowych poprzez prace interwencyjne, 4.
wzbogacanie bazy dydaktycznej poprzez współpracę z
policją, strażą pożarną, strażą miejską oraz
pozyskiwanie nagród, środków finansowych (1%
podatku) i pomocy dydaktycznych (m. in. gry
edukacyjne, pomoce dydaktyczne, literatura dziecięca,
sprzęt sportowy, sprzęt multimedialny), 5. wzrost
jakości pracy przedszkola, poprzez podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli uczestniczących w kursach,
szkoleniach, seminariach i konferencjach
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
6. rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci, poprzez
udział w przedstawieniach teatralnych, konkursach i
koncertach.

Przedszkole Miejskie nr 12

143/169

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie korzyści przynosi przedszkolu współpraca z Państwa organizacją, instytucją? [WP] (8085)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

urozmaicenie zajęć

Cytaty
Gdy wchodzimy z zajęciami artystycznymi, teatrzykami,
to jest to coś nowego. Do każdych zajęć plastycznych
dokładamy jakąś opowieść związaną z tematem. Kadra
deklaruje chęć współpracy, potrafi dostosować czas
pracy, żeby mogły wejść osoby z zewnątrz ze swoimi
zajęciami.

2

promocja przedszkola

Przez to, że z nami współpracuje, mówimy o przedszkolu
w różnych środowiskach.

3

wzbogacanie bazy dydaktycznej

Dostają gadżety na festyny, upominki dla gości lub
dzieci, np. woreczki do ćwiczeń wykonane przez
podopiecznych domu środowiskowego. Wyposażamy
przedszkole w materiały dydaktyczne.

4

podniesienie jakości pracy

Są też zyski na linii dyrektor – dyrektor i nauczyciele –
nauczyciel. Nasze kontakty skłaniają do rozwoju,
dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami. Każda nowa
osoba wnosi do edukacji w tym przedszkolu coś nowego.

5

praktyki studenckie

6

kształtowanie postaw bezpieczeństwa

Biorą udział w profilaktyce związanej z Bezpieczeństwem
Ruchu Drogowego. Pozyskali kamizelki, dzieci są
bezpieczniejsze, mają podstawową umiejętność
udzielania pierwszej pomocy. Wyposażamy przedszkole
w drobiazgi odblaskowe, kamizelki.

7

podniesienie kompetencji kadry placówki

Nauczyciele korzystają z doskonalenia prowadzonego
przez pracowników poradni, np. trening umiejętności
wychowawczych. Dobrze przygotowana kadra przekłada
się na dzieci. Pomagamy też w sytuacjach
interwencyjnych. Jak coś się zadzieje pani dyrektor
wykonuje telefon i pracownicy interwencyjnie pojawiają
się tutaj.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie korzyści odnosi środowisko? [WD] (8094)
Tab.3
Numer Analiza
1

1. zaspokajanie potrzeb takich, jak: bezpieczeństwo i
opieka, zdrowie, harmonijny rozwój, wymiana
doświadczeń, współpraca, promocja wartości edukacji,
edukacja rodziców oraz umożliwienie im współpracy i
partnerstwa, 2. możliwość udziału w zajęciach i
działaniach realizowanych w odpowiedzi na
zapotrzebowanie środowiska, m.in.: dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 5 korzystają z placu zabaw, studenci
PWSZ i AWF odbywają praktyki pedagogiczne,
gimnazjaliści odbywają wolontariat w przedszkolu,
3.zapewnienie miejsc dla jak największej ilości dzieci,
4.zabezpieczenie miejsc pracy dla środowiska, w tym dla
nauczycieli, pracowników oraz osób poszukujących
pracy, 5. integracja środowiska lokalnego i wzmacnianie
więzi społecznych podczas organizowania festynów
rodzinnych i występów dzieci, 6. pomoc potrzebującym,
m.in.: pamięć o ludziach starszych, zbiórka zakrętek
(zakup sprzętu specjalistycznego dla dzieci
niepełnosprawnych), zbiórka pieniędzy na rzecz chorych
z hospicjum, dostarczanie karmy i koców dla schroniska
dla zwierząt, 7. dbałość o środowisko, m.in.: zbiórka
baterii i makulatury, dostarczanie surowców wtórnych do
recyklingu dla Zakład Utylizacji Odpadów, 8.
kształtowanie postaw bezpieczeństwa poprzez spotkania
z policją i strażą pożarną oraz prowadzenie edukacji
dzieci w zakresie postaw bezpiecznego zachowania
(dom, las), 8. propagowanie czytelnictwa,

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy Państwa zdaniem środowisko uzyskuje dzięki współpracy z przedszkolem jakieś korzyści?
Jeśli tak: proszę podać przykłady. [WP] (9914)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

karma i koce dla schroniska dla zwierząt

2

czytelnicy dla biblioteki

3

praktyki studenckie

4

partnerzy w akcjach charytatywnych

5

inne korzyści

Cytaty

No i bezcenna korzyść - kto pracuje z dzieckiem jest
wiecznie młody.
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Obszar badania:

Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.
Przedszkole podejmuje wiele działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym, czego efektem jest
pozytywny wpływ realizowanych inicjatyw na rozwój dzieci.
W ocenie prawie wszystkich (48 z 49) ankietowanych rodziców (Wykres 1j) współpraca przedszkola
z instytucjami zewnętrznymi pozytywnie wpływa na rozwój ich dzieci i podają tego przykłady (Tab. 1).
Korzystne oddziaływanie współpracy na rozwój wychowanków placówki dostrzegają też nauczyciele (Tab. 2),
dyrektor (Tab. 3) i partnerzy (Tab. 4).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

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

współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami lokalnymi. [AR] (8088)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 28
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

kształtowanie empatii i tolerancji

2

nabywanie pewności siebie

3

rozwijanie zainteresowań

4

otwartość na kulturę

5

nabywanie postaw proekologicznych

6

kształtowanie bezpiecznych zachowań

7

poznanie i lepsze rozumienie otaczającego świata

8

rozwijanie czytelnictwa

9

możliwość prezentowania umiejętności

Cytaty
poprzez udział w przeglądach i konkursach

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku
przekłada się na korzyści dla dzieci? Jeśli tak, to jakie? Co o tym świadczy? [WN] (3069)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

tak

2

podniesienie bezpieczeństwa

Cytaty
Spotkania z ciekawymi ludźmi, policją, strażą pożarną i
strażą miejską, sprawiają, że dzieci potrafią zachować
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

3

umiejętność zachowania w miejscach publicznych

Spotkania z aktorami sprawiają, że dzieci potrafią
zachować się kulturalnie w miejscach publicznych, np.
mieć odpowiedni strój.

4

nabywanie postaw proekologicznych

5

rozwijanie zainteresowań dzieci

6

przygotowanie do pójścia do szkoły

7

rozwijanie kompetencji osobistych

Np. segregowanie śmieci, oszczędzanie energii i wody.
Dzięki współpracy ze szkołą podstawową zmniejsza się
stres przed szkołą.
Uczą się przezwyciężać tremę, mogą prezentować swoje
umiejętności i talenty. Uczą się tolerancji i empatii,
rozwijają sferę poznawczą.

8

rozwijanie kompetencji społecznych
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z
podmiotami działającymi w lokalnym środowisku? Dlaczego uważa je Pan/i za najważniejsze? [WD] (3071)
Tab.3
Numer Analiza
1

1. kształtowanie postaw społecznych (otwartość w
kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi), 2. kształtowanie
kompetencji osobistych (akceptacja, tolerancja, empatia,
uwrażliwienie na potrzeby innych), 3. rozwój
zainteresowań i zdolności, zaspokajanie ciekawości, 4.
prezentowanie umiejętności, wiedzy i osiągnięć, 5.
rozwijanie i kształtowanie umiejętności kulturalnego
zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach
użyteczności publicznej, 6. właściwy rozwój
emocjonalny, 7. uczestnictwo w procesie integracji, 8.
znajomość zasad bezpieczeństwa w otaczającej
rzeczywistości, 9. rozwijanie zainteresowań
czytelniczych, 10. rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku
przekłada się na korzyści dla dzieci? Jeśli tak, to jakie? Co o tym świadczy? [WP] (3069)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

nabieranie dobrych nawyków

2

doskonalenie umiejętności

3

pozyskiwanie wiedzy

4

poznawanie nowych miejsc i ludzi

5

lepsze przygotowanie do szkoły

Cytaty

W szkole nie są takie zagubione. Bywają wcześniej w
szkole, więc już znają i szkołę i nauczycieli.

6

nabywanie kompetencji osobistych

Uczą się systematyczności i odpowiedzialności. Wiedzą,
że od nich też coś zależy, że trzeba ich szanować, że
mają swoje prawa, ale obowiązki też.

7

nabywanie kompetencji społecznych

Dzieci stają się świadomym obywatelem. Wiedzą, po co
coś robią i wiedzą, że mogą to robić.

8

poprawa bazy dydaktycznej placówki

Przedszkole Miejskie nr 12

148/169

Wymaganie:
Przedszkole

w planowaniu

pracy

uwzględnia

wnioski

z analizy

badań

zewnętrznych

i wewnętrznych
Stan oczekiwany:
Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół i placówek oświatowych są
niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki
oświatowej. W efektywnych przedszkolach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na
swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem
dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych
pochodzących z różnych źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole prowadzi badania wewnętrzne, w tym badanie osiągnięć absolwentów i ewaluację
wewnętrzną,

a także analizuje ich wyniki. Sformułowane na tej podstawie wnioski służą

powszechnego wprowadzania

do

działań i d oskonalenia pracy nauczycieli i placówki. Placówka nie

wykorzystuje wyników badań zewnętrznych.
Wymaganie spełnione na średnim poziomie.

Obszar badania: W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych
dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Przedszkole prowadzi badania wewnętrzne i analizuje ich wyniki, a sformułowane wnioski są
podstawą do powszechnego wprowadzania działań do pracy placówki.
Dyrektor (Tab. 1) i nauczyciele (Tab. 2) zgodnie podają katalog badań wewnętrznych prowadzonych przez
placówkę, w tym ewaluację wewnętrzną. Jednocześnie w ocenie dyrektora wszyscy nauczyciele korzystają
z wyników tych badań.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie badania wewnętrzne wykorzystuje się do planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej
przedszkola? [WD] (8042)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

1. ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie

Podczas ewaluacji wewnętrznej sporządzono wnioski i

całego przedszkola, 2. arkusze obserwacji dzieci, 3.

rekomendacje na podstawie przeprowadzonych ankiet

diagnoza dojrzałości szkolnej, 4. badania przesiewowe,

wśród rodziców i nauczycielek przedszkola.

5. badanie losów absolwentów.

Systematyczne 2 razy w roku dokonywana jest
autoewaluacja. W oparciu o wnioski umieszcza się
informacje o działaniach przedszkola na stronie
internetowej, wprowadzono konsultacje dla rodziców w
celu zaktywizowania ich, zachęca się do wysłania 6-cio
latka do szkoły, dostosowano tematykę szkoleń rad
pedagogicznych, nawiązano współpracę z nauczycielami
szkoły podstawowej w celu pozyskiwania informacji o
losach absolwentów.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie badania wewnętrzne wykorzystuje się do planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej
przedszkola? [WN] (8035)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

ankiety dla rodziców dotyczące ich oczekiwań

2

ankiety dla nauczycieli dotyczące potrzeb w zakresie

Cytaty

doskonalenia i bazy
3

wywiady z dziećmi na temat bezpieczeństwa

4

wywiady z pracownikami

na temat atmosfery, relacji między pracownikami
pedagogicznymi, a niepedagogicznymi i rodzicami

5

badanie losów absolwentów

6

diagnoza gotowości szkolnej

7

diagnoza logopedyczna

8

karty obserwacji

Przedszkole Miejskie nr 12

150/169

Obszar badania: Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z
uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez
przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane
Wszyscy nauczyciele wykorzystują wnioski z badań wewnętrznych do doskonalenia pracy własnej
i placówki.
W przedszkolu nie była prowadzona ewaluacja zewnętrzna, natomiast nauczyciele korzystają z publikacji
w literaturze fachowej. Na tej podstawie modyfikują metody i formy pracy, dokonują wyboru programu
wychowania przedszkolnego adekwatnego do potrzeb wychowanków i placówki, a także wprowadzają w swojej
pracy nowoczesne metody (np. metoda Klanzy, metoda Bogdanowicz). Również wyniki ewaluacji wewnętrznej
w wysokim stopniu wpływają na organizację pracy nauczycieli i całej placówki. W oparciu o wnioski, m.in.:
umieszcza się informacje o działaniach przedszkola na stronie internetowej, wprowadzono konsultacje dla
rodziców w celu zaktywizowania ich, zachęca się do wysłania 6-cio latka do szkoły, dostosowano tematykę
szkoleń rad pedagogicznych, nawiązano współpracę z nauczycielami szkoły podstawowej w celu pozyskiwania
informacji o losach absolwentów.

Obszar badania: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
W przedszkolu nie wykorzystuje się wyników badań zewnętrznych.
Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele (Wykres 1w) zgodnie stwierdzają, że w pracy przedszkola nie są
wykorzystywane wyniki badań zewnętrznych.

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Poniżej wymieniono różne typy badań edukacyjnych. Proszę o zaznaczenie, z których z nich
korzysta Pan/i w swojej pracy i opisanie, w jaki sposób wykorzystali Państwo dane z tych badań: [AD] (9911)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
1

Częstość Procent

inne rodzaje badań edukacyjnych (proszę opisać badania i sposób

1/0

100 / 0

wykorzystania danych
2

zewnętrzne badania edukacyjne (opisywane np. w literaturze fachowej)

0/1

0 / 100

3

ewaluacja zewnętrzna

0/1

0 / 100

4

ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły

1/0

100 / 0

5

badania prowadzone przez samych nauczycieli w grupach

1/0

100 / 0

6

badanie losów absolwentów

1/0

100 / 0

Obszar badania: W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb
przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.
W przedszkolu prowadzi się badanie osiągnięć absolwentów, a pozyskane informacje, nauczyciele
wykorzystują do doskonalenia pracy własnej i placówki.
Nauczyciele deklarują, że przedszkole zbiera informacje o swoich byłych wychowankach (Tab. 1). Również
w dokumentacji placówki znajdują się:
1. opracowana ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do klasy I w roku szkolnym 2013/2013 i 2013/2014
dotycząca:

●

wieku rozpoczęcia nauki szkolnej, adaptacji, kontaktów z nowymi kolegami, chęci uczęszczania
do szkoły, samodzielności funkcjonowania w niej,

●

radzenia sobie z opanowaniem materiału klasy pierwszej,koncentracji podczas odrabiania lekcji,
doprowadzania pracy do końca, przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,

●

samodzielności,

●

wspominania i odwiedzin przedszkola,

●

rozwijania zainteresowań dzieci,

●

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,

●

odnoszonych sukcesów

oraz opracowana ankieta dla nauczycieli uczących w klasie pierwszej szkoły podstawowej, do której najczęściej
uczęszczają absolwenci przedszkola, dotycząca:

●

adaptacji dzieci,

●

samodzielności w funkcjonowaniu w szkole,
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●

stopnia rozwoju społecznego, np. praca w grupie, przestrzeganie norm,

●

przygotowania merytorycznego dzieci do nauki w szkole,

●

zdefiniowania mocnych i słabych stron dzieci.

Jednocześnie nauczyciele stwierdzają, że pozyskane w ten sposób informacje wykorzystują w swojej pracy
(Wykres 1o).

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy w przedszkolu zbiera się informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola? Jeśli
tak, to w jaki sposób? Do czego wykorzystywane są te informacje? [WN] (8052)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

gromadzenie informacji

Cytaty
Zbieramy systematycznie. Robi to zespół ds. badania
losów absolwentów, złożony z nauczycielek grup
zerowych. Przeprowadza ankiety z rodzicami
absolwentów, nauczycielami ze szkoły podstawowej,
wywiady z rodzicami. Zbiera informacje również od
rodziców, którzy biorą udział w naszych Festynach
Rodzinnych. Opowiadają nam wtedy o sukcesach i
trudnościach dzieci. Informacje zbieramy też poprzez
śledzenie strony internetowej szkoły lub absolwentów,
którzy ze szkoły przychodzą do nas z teatrzykami.

2

wykorzystanie

Te informacje pomocne są w kolejnych latach pracy do
ewaluacji własnej pracy. Pozwalają nadać kierunek
naszej pracy edukacyjnej, ocenić skuteczność
stosowanych metod i form. Pokazują, co należy
zmodyfikować, żeby doskonalić naszą pracę.
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Wymaganie:
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
Stan oczekiwany:
Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej
rozwojowi.

Skuteczne

optymalnych
nauczycieli,

zarządzanie

warunków
ich

do

przedszkolem

rozwoju

doskonalenia

powinno

wychowanków,

zawodowego.

do

Wnioski

z

koncentrować
indywidualnej
prowadzonej

się
i

na

stworzeniu

zespołowej

zespołowo

pracy

ewaluacji

wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać
podejmowanie decyzji służących rozwojowi przedszkola.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Dzięki skutecznym działaniom zarządczym przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz
właściwe warunki do rozwoju. Podejmowanie skutecznych działań mających na celu pozyskanie
wspomagania zewnętrznego przynosi wymierne efekty zarówno w zakresie poprawy organizacji
pracy placówki, jak i

przyczynia się do wszechstronnego rozwoju jej wychowanków.

Dyrektor

tworzy w przedszkolu warunki umożliwiające nauczycielom pracę indywidualną i zespołową,
inspiruje ich do doskonalenia oraz podejmuje działania służące ich rozwojowi.Skutecznie inspiruje
też nauczycieli do podejmowania działań nowatorskich, co skutkuje dużą różnorodnością inicjatyw
w zakresie

stosowanych

metod

pracy

oraz

realizowanych

programów

i projektów,

w tym

programów własnych. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach nad ewaluacją wewnętrzną i
angażują się w jej realizację, a w nioski sformułowane na podstawie wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego służą placówce do wprowadzania zmian zarówno w zakresie organizacji pracy, jak
i modyfikowania kierunków działań dydaktycznych. W procesie podejmowania decyzji dotyczących
przedszkola partycypują wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice.
Wymaganie spełnione na wysokim poziomie.
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Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
Dzięki skutecznym działaniom dyrektora i przy wsparciu organu prowadzącego przedszkole
zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz właściwe warunki do rozwoju.
Dyrektor podejmuje działania w celu wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia (Tab. 1). Dostrzega
mocne (np. piękny, zadbany, bogato wyposażony plac zabaw) i słabe (np. brak sali gimnastycznej) strony
placówki, spójne z wymienianymi przez organ prowadzący (Tab. 2), przy czym wśród mankamentów dyrektor
podaje też estetykę budynku na zewnątrz. Pozytywnie bazę przedszkola oceniają też nauczyciele (Wykres 1j)
i większość rodziców (Wykres 2j), chociaż 6 z 52 uważają, że w tej kwestii występują braki. Dodatkowo
obserwacja zajęć pozwala stwierdzić, że wyposażenie placówki umożliwia realizację procesu dydaktycznego.

Wykres 1j

Wykres 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego
podejmowano w przedszkolu w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WD] (9930)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. remont gabinetu kierownika gospodarczego, 2.
zaadoptowanie dodatkowych pomieszczeń na sale zajęć
dodatkowych, pokój nauczycielski i garderobę, 3. zakup
zabawek i pomocy dydaktycznych, 4. zburzenie murków
na placu zabaw, 5. zakup i montaż ogrodzenia placu
zabaw.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Przejdźmy teraz do warunków lokalowych przedszkola. Jak Pan/i je ocenia? Co jest pod
względem warunków lokalowych i wyposażenia mocną, a co słabą stroną przedszkola? [WPOP] (8105)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

placówka zadbana

2

placówka estetyczna

3

wyremontowane pomieszczenia

4

dobre wyposażenie

5

zadbany i bogato wyposażony plac zabaw

6

brak sali gimnastycznej

Obszar badania:

Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Dyrektor

tworzy

w przedszkolu

warunki

umożliwiające

nauczycielom

pracę

indywidualną

i zespołową, inspiruje ich do doskonalenia oraz podejmuje działania służące ich rozwojowi.
Wszyscy (7) nauczyciele zgodnie uważają, że mają warunki do pracy własnej i przygotowania do zajęć oraz
zapewniono im dostęp do zasobów przydatnych dla ich rozwoju zawodowego (Wykres 1j), chociaż podczas
obserwacji przedszkola stwierdzono brak odrębnego pokoju dla nauczycieli. Nadmienić jednak należy,
że placówka jest w trakcie remontu trzech dodatkowych pomieszczeń, z których jedno będzie pełniło funkcję
pokoju nauczycielskiego. Nauczyciele (Wykres 1w) i dyrektor zgodnie wymieniają też formy doskonalenia,
w jakich brali udział w ostatnim roku podkreślając, że samodoskonalą się również poprzez studiowanie literatury
fachowej i branżowej oraz poszukując informacji w internecie. Dodatkowo dyrektor deklaruje, że podejmuje
działania zachęcające nauczycieli do efektywnej pracy (Tab. 1), o czym świadczą też wypowiedzi nauczycieli.
Twierdzą oni, że dyrektor zauważa ich sukcesy (Wykres 2j), inicjuje pracę zespołową (Wykres 3j), dba
o profesjonalną komunikację pomiędzy nimi (Wykres 4j), przypomina założenia koncepcji (Wykres 5j) oraz
upowszechnia w przedszkolu informacje o nowościach przydatne w pracy nauczycieli (Wykres 6j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wykres 1w

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pan/i nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej?
Proszę podać przykłady. [WD] (8106)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. dbanie o profesjonalną komunikację między
nauczycielami, 2. upowszechnianie wiedzy na temat
najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w
pracy nauczyciela, 3. zauważanie sukcesów nauczycieli i
nagradzanie, 3. przypominanie nauczycielom o
założeniach koncepcji pracy przedszkola, 4. zachęcanie
do zespołowej pracy.
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Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach nad ewaluacją wewnętrzną i

angażują się w jej

realizację.
Wszyscy (7) nauczyciele deklarują, że angażują się w realizację ewaluacji wewnętrznej i uczestniczą w pracach
nad nią, co stwierdza także dyrektor. Zgodnie podają też zagadnienie poddawane ewaluacji w poprzednim roku
szkolnym, którym było wymaganie: "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci".

Obszar badania:

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.
Wnioski sformułowane na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą placówce
do wprowadzania zmian zarówno w zakresie organizacji pracy, jak i modyfikowania kierunków
działań dydaktycznych.
Zdaniem wszystkich (7) nauczycieli wnioski płynące z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są w pełni
uwzględniane i służą wprowadzaniu zmian w pracy przedszkola, z których najważniejsze wymienia dyrektor
(Tab. 1). Dostrzegają je również partnerzy (Tab. 2) i pracownicy niepedagogiczni (Tab. 3).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Chciałbym/chciałabym teraz wrócić do wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

prowadzonego przez Pana/ią w tym lub ostatnim roku szkolnym. Jakie zmiany w funkcjonowaniu przedszkola
wprowadzone na jego podstawie uznałby/ałaby Pan/i za najważniejsze? [WD] (3192)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. rozwój pracy zespołowej nauczycieli, 2. dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniem, 3. bieżące
aktualizowanie strony internetowej, umieszczanie
wszystkich realizowanych działań w przedszkolu, 4.
realizacja zajęć otwartych dla rodziców, 5. zachęcanie
rodziców dzieci 6- letnich do posyłania dzieci do szkoły,
6. systematyczne analizowanie losów absolwentów, 7.
rozwijanie talentów i twórczej wyobraźni poprzez
działania plastyczne, muzyczne i teatralne, 8.
doskonalenie nauczycieli, wspieranie ich działań,
pomysłów i projektów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Współpracując z przedszkolem, mają Państwo możliwość je obserwować. Jakie zmiany w jego
funkcjonowaniu dostrzegli Państwo w tym lub poprzednim roku szkolnym? Proszę wymienienie trzech Państwa
zdaniem najważniejszych. [WP] (8120)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

remonty

Cytaty
Zmiany remontowe jako zmiany wizerunku przedszkola:
wyburzenie murków betonowych na terenie placu zabaw,
oddzielenie placu zabaw płotem od terenu
gospodarczego przedszkola, wyremontowanie
pomieszczenia dla potrzeb intendentki przedszkola,
prace remontowo adaptacyjne pozyskanych dodatkowo
pomieszczeń w których będą mieściły się pomieszczenia
dla logopedy, pokój nauczycielski, garderoba dziecięcych
strojów.

2

zwiększenie bezpieczeństwa dzieci

poprzez pozyskanie od partnerów przedszkola kamizelek
odblaskowych

3

nauczanie przez sztukę

Prowadzenie zajęć w teatrze i filharmonii, kształtowanie
kultury zachowania się dzieci w placówkach kulturalnych.

4

zwiększenie działań proekologicznych i prozdrowotnych

5

rozszerzenie zakresu działań wolontariatu

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na początek naszej rozmowy proszę podać trzy najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszym
przedszkolu w tym lub poprzednim roku szkolnym. [WPN] (8121)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

wyburzenie murków na placu zabaw

2

zamontowanie dodatkowej zasuwy do furtki

3

wyremontowanie pomieszczenia dla kierownika

Cytaty

gospodarczego
4

pozyskanie pomieszczenia na zajęcia dodatkowe

Kiedyś było wynajmowane, a teraz nam się przyda na
język angielski, religię, logopedię. Będzie tam też pokój
nauczycielski i garderoba na stroje.
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Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Dyrektor

podejmuje

skuteczne

działania

inspirujące

nauczycieli

do podejmowania

działań

nowatorskich, co skutkuje dużą różnorodnością podejmowanych inicjatyw w zakresie stosowanych
metod pracy oraz realizowanych programów i projektów, w tym programów własnych.
Dyrektor deklaruje, że podejmuje działania mające na celu wyzwalanie kreatywności nauczycieli (Tab. 1),
co w ocenie nauczycieli skutkuje stwarzaniem właściwej atmosfery do podejmowania działań (Wykres 1j)
i przyczynia się do powszechnego wprowadzania przez nich nowatorskich rozwiązań (Wykres 2j). Zdaniem
dyrektora są to, m.in.:
1. Nowatorskie metody pracy:

●

Metoda Aktywnego Słuchania wg Batii Strauss,

●

elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,

●

bajkoterapia,

●

muzykoterapia,

●

gimnastyka twórcza wg Karola Orffa i Labana,

●

elementy metody Denisona,

●

elementy pedagogiki zabawy według Klanzy,

●

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

●

edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

●

felinoterapia,

●

dogoterapia.

2. Realizacja projektów i programów:

●

"Niezwykłe spotkania" – program wolontariacki,

●

projekt "Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.",

●

"Czyste powietrze wokół nas".

3. Realizacja programów własnych:

●

"Przedszkolak w Europie"- program edukacji europejskiej funkcjonujący, jako "dobra praktyka",

●

"Plastusiowo"- koło plastyczne,

●

"Promyczki" – koło muzyczno - taneczne,

●

"Dziecko widzem i aktorem"- koło teatralne.

4. Udział w akcjach:

●

"Korowód wrażliwości",
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●

"Miś"- Nie bij mnie, kochaj mnie",

●

"Długie życie Pana Bateryjki".

Wykres 1j

Wykres 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania podejmuje Pan/i dla rozwijania kreatywności nauczycieli w przedszkolu? Proszę
je wymienić. [WD] (3172)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. doposażenie gabinetu metodycznego w fachową
literaturę, 2. przyznawanie dodatku motywacyjnego i
nagrody dyrektora, 3. motywacja doskonalenia
zawodowego, również poprzez pozytywny przykład
własny, 4. udzielanie różnych gratyfikacji (nagród,
wyróżnień, wniosków o odznaczenie) pracownikom
wyróżniającym się w pracy, 5. organizacja
Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli przy użyciu
kreatywnych metod szkoleniowych z udziałem
specjalistów, 6. dbałość o właściwą atmosferę pracy,
wypracowanie jasnych zasad komunikacji i współpracy
na wszystkich poziomach.
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Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących
przedszkola.
W procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola partycypują pracownicy placówki oraz
rodzice.
Nauczyciele (Tab. 1) i dyrektor (Tab. 2) deklarują, że zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach
przedszkola, co jest zgodne z informacjami uzyskanymi od rodziców (Tab. 3). Również nauczyciele (Tab. 4)
i pracownicy niepedagogiczni (Tab. 5) uważają, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji i podają ich przykłady.
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

Cytaty

1

podczas zebrań

Zachęcamy do bycia w trójce grupowej.

2

podczas indywidualnych rozmów

Głównie zachęcamy, bo mało wychodzą sami z

3

podczas uroczystości i imprez

inicjatywami.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania Pan/i podejmuje, aby zachęcić rodziców do współdecydowania w sprawach
dotyczących przedszkola? [AD] (8125)
Tab.2
Numer Analiza
1

1. prośba do rodziców o wyrażanie opinii na temat
funkcjonowania placówki za pośrednictwem internetu, 2.
"skrzynka pomysłów" dla rodziców w holu, 3. podczas
spotkań z rodzicami, 4. podczas uroczystości i imprez, 5.
poprzez ankiety dla rodziców.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy są Państwo zachęcani przez dyrektora/dyrektorkę i nauczycieli do współdecydowania o
sprawach przedszkola? W jaki sposób dyrektor/dyrektorka zaprasza Państwa do współdecydowania? [WR]
(8108)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

podczas zebrań

2

podczas spotkań indywidualnych

3

poprzez stronę internetową

4

„skrzynka pomysłów”

5

ankiety

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.4
Numer Treść odpowiedzi
1

wybór i organizacja wycieczek

2

imprezy przedszkolne

3

udział w konkursach

4

metody i formy pracy

5

udział w akcjach charytatywnych

6

wybór form doskonalenia

7

wystrój sali

8

przydział dodatkowych zadań zgodnie z predyspozycjami

9

organizacja zajęć otwartych dla rodziców

10

wybór narzędzi badawczych

11

spotkania konsultacyjne z rodzicami
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na jakie decyzje dotyczące pracy przedszkola mieli Państwo wpływ w tym lub poprzednim roku
szkolnym? [WPN] (8122)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi

Cytaty

1

dokonanie przeglądu zabawek

2

zakup sprzętu

3

zakup środków czystości

4

wymiana sprzętu

5

pozyskanie pomieszczeń na zajęcia dodatkowe

6

prace remontowe

Decyzje zawsze podejmuje się wspólnie, np. jaki
wolelibyśmy remont. Wszystkie ważne rzeczy dotyczące
placówki uzgadnianie są z nami i wspólnie podejmujemy
decyzje. Niczyj głos nie jest mniej wart i nie ma
dysproporcji między nami, a nauczycielami.

Obszar

badania:

Dyrektor

podejmuje

skuteczne

działania

zapewniające

przedszkolu

wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania mające na celu pozyskanie wspomagania zewnętrznego dla
przedszkola. Wsparcie to przynosi wymierne efekty zarówno w zakresie poprawy organizacji pracy
placówki, jak i przyczynia się do wszechstronnego rozwoju jej wychowanków.
Wszyscy (7) ankietowani nauczyciele uważają, że dyrektor pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi
dzieci i wymieniają pozytywne efekty tej współpracy (Tab. 1). Również dyrektor uważa, że dzięki organowi
prowadzącemu placówka uzyskuje dofinansowanie zajęć dodatkowych, zniżkę w opłacie dla rodziców z tytułu
"Karty Dużej Rodziny" oraz pracowników na prace społecznie użyteczne. Podaje też inne instytucje oraz efekty
współpracy z nimi, m.in.:

●

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej - dofinansowanie do posiłków,

●

Gimnazjum nr 7 - realizacja wolontariatu w przedszkolu przez uczniów,

●

Szkoła Podstawowa nr 5 - współpraca ze szkolnym "Kółkiem Teatralnym" oraz badanie losów
absolwentów,

●

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Akademia Wychowania Fizycznego - praktyki pedagogiczne
studentów,.

●

Zakład Utylizacji Odpadów – zbiórka makulatury, baterii (nabywanie postaw proekologicznych),

●

policja – rozwijanie postaw w zakresie bezpieczeństwa,

●

biblioteka – propagowanie czytelnictwa,

●

straż pożarna – próby ewakuacji w celu opanowania umiejętności szybkiego i sprawnego opuszczania
budynku oraz zachowania się w czasie różnych zagrożeń,

●

schronisko dla zwierząt – uwrażliwianie dzieci na los zwierząt, dostarczanie karmy i koców.
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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

wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

2

uatrakcyjnianie zajęć

3

nabywanie przez dzieci umiejętności praktycznych

4

wymiana doświadczeń

5

wspieranie działalności instytucji zewnętrznych w

Cytaty

zakresie przeprowadzania akcji charytywnych
6

promocja przedszkola

Promocja wśród dzieci i rodziców, naszych potencjalnych
klientów.

7

pozyskiwanie sponsorów

8

możliwość realizowania celów i zadań statutowych

Dyrektor jest inicjatorem i koordynuje współpracę.

przedszkola

Zachęca nas do niej i tworzy warunki do współpracy.
Jest otwarty na pomysły rodziców i nauczycieli,
przekazuje informacje. Posiada kompetencje
interpersonalne i wysoką kulturę osobistą, a także chwali
i docenia to, co robimy.

Przedszkole Miejskie nr 12

168/169

Raport sporządzili

●

Iwona Gruca

●

Józef Chodosewicz

Kurator Oświaty:
........................................

Przedszkole Miejskie nr 12

169/169

