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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

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 12-06-2014 - 17-06-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Teresa Gratka, Hanna Świergolik. Badaniem objęto 7 wychowanków (wywiad

grupowy), 67 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 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 został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania

przedszkola.
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Obraz przedszkola

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"    Janusz Korczak 

Historia placówki  sięga 1924 roku, kiedy to do Pietrowic Wielkich przybyły siostry zakonne, które

założyły przedszkole. Obecnie mieści się ono w budynku oddanym do użytku w 1980 roku. Na parterze znajduje

się  kancelaria przedszkola i szatnia dla personelu, zaś na pierwszym piętrze jest szatnia dla dzieci, cztery sale

zajęć z przyległymi łazienkami oraz pomieszczeniami gospodarczymi, pokój nauczycielski wraz

z pomieszczeniem administracyjnym dla intendenta oraz pomieszczenie gospodarcze. Sale przedszkole są

przestronne, słoneczne, estetycznie urządzone i wyposażone w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne oraz

zabawki. Atutem placówki jest duży ogród, w którym znajdują się dwa place zabaw. Jeden dla dzieci młodszych

oraz drugi dla starszych. Dzięki temu wszystkie przedszkolaki spędzając czas w ogrodzie są

bezpieczne. Placówka posiada filię – jednoodziałowe przedszkole w Cyprzanowie. W przedszkolu zatrudniona

jest kompetentna, doświadczona i wysoko wykształcona kadra. Panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera

oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  Za systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych

nauczycieli wychowania przedszkolnego placówka została uhonorowana certyfikatem "Pewniak" - Pozytywna

Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu.

W wyniku niżu demograficznego w 2006 roku zaadoptowano część budynku Przedszkola w Pietrowicach Wielkich

na  całodobowy dom opieki dla osób starszych "Promyk". Sąsiedztwo to pozytywnie wpływa na rozwój dzieci.

Przedszkolaki przygotowują występy i prezentują swoje talenty i umiejętności podopiecznym domu opieki. 

Misją przedszkola  jest towarzyszenie dziecku w jego rozwoju, budzenie zdolności i wzbogacanie doświadczeń,

które  wzmocnią ciekawość świata. Placówka realizuje to poprzez: 

● zapewnienie przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego środowiska rozwoju,

● sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z ich potrzebami,

● stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności,

● prowadzenie zajęć dodatkowych: język angielki, szachy, zajęcia plastyczne, teatralne, gimnastyka

korekcyjna, rytmika,

● kształtowanie poczucia tożsamości narodowej (nauka języka mniejszości narodowej - języka

nienieckiego),

● promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział

w programach takich jak: "Czyste powietrze wokół nas", "Mamo tato wolę wodę", "Pięć porcji warzyw

i owoców".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Pietrowice Wielkie
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Pietrowice Wielkie

Ulica Żymierskiego

Numer 11

Kod pocztowy 47-480

Urząd pocztowy Pietrowice Wielkie

Telefon 0324198086

Fax 0324198086

Www www.przedszkole.pietrowicewielkie.pl

Regon 27055952500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 113

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.35

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.6

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 16.14

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat raciborski

Gmina Pietrowice Wielkie

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

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

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)

Respektowane są normy społeczne. A

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)

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)
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Wnioski

1. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i zainteresowania dzieci i na tej podstawie dostosowują metody pracy

do ich indywidualnych możliwości w oparciu o treści podstawy programowej oraz zalecane warunki

i sposoby jej realizacji.

2. Nauka gry w szachy  pięcio i sześciolatków pozytywnie wpływa na rozwój dzieci, rozwija logiczne

myślenie, koncentrację, kształtuje umiejętność planowania strategicznego oraz postawę zdrowej

rywalizacji, a także radzenia sobie z porażką i sukcesem. 

3. Działania wychowawcze podejmowane w placówce, a szczególnie wprowadzenie systemu pozytywnej

motywacji oraz rodzinna atmosfera są podstawą zapewnienia wychowankom wysokiego poziomu

bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

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

się

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: A

Przedszkole stwarza warunki do podejmowania przez dzieci różnych działań w zależności od ich potrzeb

i indywidualnego rozwoju, wykorzystując do tego celu środowisko lokalne oraz poprzez zastosowanie ciekawych

form i metod pracy. Placówka monitoruje proces wspomagania i rozwoju dzieci, a wyniki monitorowania

wykorzystuje do doskonalenia podejmowanych działań, które podjęte na podstawie wniosków z monitorowania

wpływają na rozwój dzieci. Zaś zastosowane przez nauczycieli nowatorskie rozwiązania przyczyniają się

do osiągania wysokich efektów w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

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

Przedszkole stwarza warunki do podejmowania przez dzieci różnych działań w zależności

od ich potrzeb i indywidualnego rozwoju, wykorzystując do tego celu środowisko lokalne oraz

stosując ciekawe formy i metody pracy.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.00. Podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu

w godzinach od 8.00 do 13.00.  Ramowy rozkład dnia przewiduje czas na aktywność i wyciszenie dzieci oraz

pobyt na świeżym powietrzu. W trakcie pobytu dzieci w placówce nauczyciele rozpoznają indywidualne

potrzeby, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci prowadząc obserwacje, rozmowy z dziećmi i ich

rodzicami oraz analizują wytwory prac dziecięcych. Prowadzą także arkusze obserwacji, które pomagają

w przeprowadzaniu badań diagnozy gotowości szkolnej. Zdaniem nauczycieli dzieciom stwarza się możliwość

maksymalnego rozwoju. Poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy dzieci mają szansę przełamać swoje

lęki, zintegrować się z grupą, zdobywać nowe umiejętności, wartości społeczne i moralne. W przedszkolu

stosuje się miedzy innymi metodę ruchowej ekspresji twórczej Labana, C.Orffa, metodę "pedagogiki zabawy"

Klanza, metodę aktywnego słuchania muzyki  B. Strauss, „Dziecięcia matematyka” według koncepcji E.

Gruszczyk-Kolczyńskiej. Nauczyciele stosują także elementy systemu edukacji przez ruch D. Dziamskiej
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połączone z nauką origami oraz metodę integracji sensorycznej czyli wpływania jednocześnie na trzy zmysły.

Prowadzona jest także "Bajkoterapia" czyli wykorzystanie bajek i opowiadań terapeutycznych ułatwiających

dzieciom zmaganie się z różnymi problemami oraz "Muzykoterapia” – zabawy i ćwiczenia wyciszające,

relaksacyjne przy odpowiednio dobranej muzyce. W placówce prowadzona jest terapia logopedyczna. Obecnie

36 dzieci objętych jest  pomocą logopedyczną,  a 5 pomocą psychologiczno -pedagogiczną (zajęcia

terapeutyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne). Dla 4 dzieci zorganizowano wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 8 dzieci objęto pomocą w zakresie

dożywiania.  Zdaniem rodziców praca nauczycieli odpowiada potrzebom i możliwościom ich dzieci (wykres 1j).

 Rodzice otrzymują informacje zwrotne na temat funkcjonowania dziecka w placówce (wykres 2j).  Zdaniem

rodziców warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie odpowiada potrzebom ich dzieci. Wychowankowie

placówki potwierdzili, że najbardziej lubią się bawić, poznawać literki i słuchać pani. Lubią bardzo bawić się 

na placu zabaw i "dzień zabawek" (wtedy przynoszą do przedszkola swoje zabawki). 

Wykres 1j Wykres 2j

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

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

procesu. 

Przedszkole monitoruje proces wspomagania i rozwoju dzieci, a wyniki monitorowania

wykorzystuje do doskonalenia podejmowanych działań. 

W placówce planuje się procesy edukacyjne poprzez wspólne ustalanie koncepcji pracy przedszkola i  rocznego

planu pracy. Ustala się główne kierunki pracy w danym roku szkolnym m.in. na podstawie priorytetów Ministra

Edukacji Narodowej na dany rok. Ponadto przedszkole realizuje Program Wychowawczy, Program: Bezpieczny

Przedszkolak oraz Program Profilaktyczny opracowany w przedszkolu.  Zdaniem nauczycieli procesy edukacyjne

są monitorowane poprzez: analizę arkuszy diagnozy i obserwacji dzieci,  w wyniku których stwierdza się jakie
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trudności mają wychowankowie i odpowiednio do zaistniałych potrzeb organizuje się pomoc np. dzieci miały

problem z podziałem słów na głoski więc wprowadzono dodatkowe ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową,

wprowadzono zabawy relaksacyjne i masażyki, zwiększono ilość zabaw ruchowych. Analizowane są  prace

dzieci, dzięki czemu np.stwierdzono małą sprawność grafomotoryczną niektórych dzieci, dlatego wprowadzono

do pracy z dziećmi różne techniki plastyczne a dzieci zachęcane są do udziału w konkursach

plastycznych. Poprzez rozmowy indywidualne z dziećmi stwierdzono na przykład u niektórych dzieci mały zasób

słownictwa. W związku z tym zwiększono ilość czytania i opowiadania dzieciom. Dzieci mają możliwość

wypowiadania się  w oparciu o ilustracje i  przeżycia własne. Podczas obserwacji dzieci stwierdzono u niektórych

niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości, spotkań integracyjnych i wycieczek, dlatego stale przypomina są

zasady i reguły oraz odwoływanie się do Kodeksu Przedszkolaka. Przyczyniło się to do utrwalania dobrych

nawyków i właściwych zachowań. W czasie prowadzonych rozmów z rodzicami ustalono jednolity system nagród

i kar stosowanych w domu i w przedszkolu.  Wyniki monitorowania procesów edukacyjnych wykorzystywane są

także w realizacji podstawy programowej i do przygotowania informacji o gotowości szkolnej dzieci 5,6 –

letnich, a także do wspomagają dzieci w rozwijaniu ich  uzdolnień np poprzez udział dzieci w bezpłatnych

zajęciach dodatkowych (szachy, gimnastyka korekcyjna, język angielski).  Przedszkole bierze udział w 

ogólnopolskich programach  "Mamo, Tato, wolę wodę",  "Czyste powietrze wokół nas", "Akademia Aquafresh",

"e-Twinning" (łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych). Przedszkole

współpracuje w tym zakresie z Przedszkolem w Czeskich Sudicach oraz kontynuuje kontakt z Przedszkolem

w Liderbach- Niemcy.

 

Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci podnoszą efektywność tego procesu. 

Działania podjęte na podstawie wniosków z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci.

Dzieci potrzebujące wsparcia zostały objęte programami wspomagającymi w ramach pomocy psychologiczno -

pedagogicznej. Logopeda wspomaga rozwój mowy dzieci. Nauczyciele podejmują indywidualną pracę

z dzieckiem, rozwijają ich talenty i  zainteresowania, dzięki czemu zwiększył się na udział dzieci w konkursach,

występach i przeglądach. Każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości. W

przedszkolu duża rolę odgrywa wychowanie przez sztukę (muzyka, śpiew, taniec i  różne formy plastyczne).

 Organizowane sa spotkania z ciekawymi ludźmi, co pomaga kształtować umiejętności społeczne i umiejętność

porozumiewania się z dorosłymi ludźmi. Podczas wycieczek wdraża sie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo

własne i innych. Ponadto placówka poprzez edukację matematyczną, zabawy konstrukcyjne, gry logiczne,

w tym grę w szachy wspomaga rozwój intelektualny swoich wychowanków. 
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Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Przedszkole podejmuje nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w przedszkolu podejmowane się działania nowatorskie, które pozwalają

na osiągnięcie jak najlepszych efektów w pracy dydaktyczno- wychowawczej z dzieckiem. Działaniami

nowatorskimi jest zorganizowanie systematycznych zajęć z nauką gry w szachy, prowadzenie zajęć

komputerowych z wprowadzeniem programu e- Tweening  (projekt współpracy za pośrednictwem mediów

elektronicznych pomiędzy przedszkolem w Pietrowicach Wielkich a Materską Skolą w Sudicach). Stale

kontynuowany jest program prowadzenia nauki języka mniejszości narodowej - język niemiecki już

od najmłodszej grupy wiekowej.  Przedszkole realizuje także treści z wychowania obywatelskiego poprzez

program własny  "Mieszkamy w Pietrowicach Wielkich, w Polsce, w Europie". Nowatorskie rozwiązania zawiera

również program "Tańczymy, śpiewamy i gramy". W ramach edukacji matematycznej jedna z nauczycielek

przedszkola opracowała zestaw gier i zbaw matematycznych w formie pozycji książkowej pt. : „Matematyka

na wesoło” wydanej przez wydawnictwo "Metis". Nauczyciele realizują także metodę gier logicznych

propagowanych przez fundację Proaktywni wraz z metodą Speed stacks. Przedszkole realizuje program

z zakresu nauki czytania: "Bawimy się i czytamy". Ponadto jedna z nauczycielek opracowała program własny pt:

"PLASTUŚ" z obszaru wychowania przez sztukę zawierający różne formy plastyczne oraz program "Mali

przyjaciele przyrody" (nowatorskie działania z zakresu edukacji przyrodniczej), a także program "Zdrowie

najważniejsza rzecz, jak o nie dbać przedszkolak w Pietrowicach Wielkich zawsze to wie". Ponadto co roku

prowadzona jest akcja: "Noc w przedszkolu" dla najstarszej grupy przedszkolnej. Podczas tych spotkań

wprowadzane są elementy zabaw harcerskich. Głównym celem stosowania nowatorskich rozwiązań jest

wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju i rozwijanie zainteresowań w atmosferze zabawy, która jest

podstawową formą aktywności w przedszkolu. Stosowane rozwiązania przyciągają uwagę dzieci, budzą ich

zainteresowanie, dają wiele radości, rozładowują napięcie i powodują, że dzieci są otwarte i spontaniczne.

Wyzwalają aktywność dzieci i pomagają rozładować nadmiar energii. Dziecko doświadcza wzruszeń, emocji

i uczuć. Ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, zdobywa nowe umiejętności oraz zaspokaja

potrzebę ruchu i aktywności.
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Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

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

Nauczyciele realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego wykorzystują w pełni

zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Przedszkole powszechnie monitoruje i diagnozuje

osiągnięcia dzieci oraz wdraża wnioski z prowadzonych analiz. Wnioski z monitorowania

i analizowania osiągnięć dzieci wykorzystane w pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej

przedszkola w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój  zainteresowań dzieci. Wnioski

z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój ich umiejętności opisanych w podstawie

programowej.

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego wykorzystują w pełni

zalecane warunki i sposoby jej realizacji. 

Nauczyciele starają się, aby czas spędzany przez dzieci w przedszkolu był zagospodarowywany we właściwych

proporcjach. Na prowadzenie zajęć dydaktycznych przeznacza się  1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Podczas organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczyciele starają się, stwarzać dzieciom możliwość

podejmowania decyzji dotyczących swobodnego wyboru sposobu wykonywania zadania, formy zabawy oraz

motywują dzieci do samodzielności w wykonywaniu prac, w tym czynności samoobsługowych. W trakcie

prowadzonych zabaw i zajęć z dziećmi przypominane są zasady zgodnego i właściwego współdziałania w grupie

oraz konieczności stosowania się do ,,Kontraktu grupy”, który pomaga zapewnić bezpieczeństwo dzieci

przedszkolu. Starają się także kształtować u wychowanków nawyki prozdrowotne. Poprzez różnego typu zabawy

muzyczno – ruchowe, taniec, zabawy naśladowcze oraz poprzez zachęcanie dzieci do podejmowania własnej

inwencji ruchowej rozwijają sprawność ruchową dzieci. 
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Nauczyciel wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej? Prosimy

o wybór jednej odpowiedzi. (5620)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1  całkowicie się zgadzam 3 50

2 raczej się zgadzam 3 50

3 raczej się nie zgadzam 0 0

4 całkowicie się nie zgadzam 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 6 100
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Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

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

Przedszkole powszechnie monitoruje i diagnozuje osiągnięcia dzieci oraz wdraża wnioski

z prowadzonych analiz. 

Nauczyciele przedszkola monitorują osiągnięcia dzieci, między innymi poprzez zadawanie im pytań, zbieranie

informacji zwrotnej czy sprawdzanie czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie (wykres 1 w). W wyniku

monitorowania wyciągnięto wnioski do dalszej pracy. Przedszkole ma nadal rozwijać uzdolnienia dzieci,

wzbogacać zajęcia muzyczne, niwelować zaburzenia mowy, problemy z zachowaniem wychowanków, a ponadto

rozwijać zainteresowania matematyczne. Wnioski te zostały wdrożone poprzez zwiększenie udziału dzieci

w konkursach plastycznych,  przeglądach wokalnych i występach na rzecz środowiska (”Jasełka”,Targi

Ekologiczne, Kiermasze, uroczystości przedszkolne). Wychowankowie regularnie uczestniczą w spotkaniach

z logopedą  oraz prowadzone są liczne zajęcia z zakresu usprawniania dużej i małej motoryki (lepienie

z plasteliny,masy solnej, gliny, rysowanie po śladzie itp.) Urozmaicano zajęcia muzyczne (metoda Batti Strauss)

i zakupiono nowe instrumenty muzyczne. Wprowadzono dodatkowe zadania i  zabawy matematyczne. Dzięki

bardzo dobrej współpracy z gminną biblioteką dzieci co miesiąc wysłuchują bajek czytanych przez jej

pracowników. Wprowadzono także naukę gry w szachy oraz zakupiono liczne gry logiczne oraz klocki

rozwijające kreatywność dzieci.
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci? (9570)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dalsze rozwijanie uzdolnień dzieci

2 niwelowanie zaburzeń mowy

3 usprawnianie motoryki

4 niwelowanie konflktowości u dzieci

5 wzbogacanie zajęć muzycznych

6 rozwijanie zainteresowań matematycznych
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel/ka monitoruje osiągnięcia dzieci podczas zajęć? (9560)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy dzieci zrozumiały polecenia/omawiane kwestie 5 / 1 83.3 / 16.7

2 sprawdza, w jaki sposób dzieci wykonują zadania 6 / 0 100 / 0

3 zadaje dzieciom pytania 5 / 1 83.3 / 16.7

4 stwarza dzieciom możliwość zadania pytania/zachęca dzieci do zadawania

pytań

2 / 4 33.3 / 66.7

5 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

6 prosi dzieci o wypowiedzenie się 4 / 2 66.7 / 33.3

7 wykorzystuje różne techniki badawcze 0 / 6 0 / 100

8 zbiera informacje zwrotne od dzieci 1 / 5 16.7 / 83.3

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. 

Wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci wykorzystane w pracy wychowawczo

- dydaktyczno - opiekuńczej przedszkola w znacznym stopniu wpłynęły  na rozwój umiejętności i

zainteresowań dzieci.

Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój ich

umiejętności i zainteresowań, czego potwierdzeniem jest: 

● udział dzieci w konkursach, występach i przeglądach,

● wychowanie przez sztukę: muzykę, śpiew, taniec, różne formy plastyczne,

● poprawa wymowy, 

● kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

● kształtowanie umiejętności społecznych poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi,

odwiedzanie okolicznych zakładów  pracy, wycieczki, 

● wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

● wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne poprzez kultywowanie tradycji narodowych

i regionalnych oraz organizację imprez środowiskowych,

● rozwijanie umiejętności matematycznych,

● wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, gry logiczne, szachy,

● kształtowanie postawy prozdrowotnej i proekologiczna poprzez udział w programach ogólnopolskich

takich jak: "Czyste powietrze wokół nas", "Pięć porcji warzyw i owoców", a także realizację programu

własnego "Mali przyjaciele przyrody".

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

Obszar badania:  Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich

zainteresowań. 

Wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój ich umiejętności opisanych

w podstawie programowej.

Wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój umiejętności dzieci poprzez zwiększenie udziału

dzieci w konkursach, występach i przeglądach. Zwrócono większą uwagę na wychowanie przez sztukę. Dzieci

mają możliwość korzystania z zajęć logopedycznych prowadzonych w przedszkolu. Rozwijane są umiejętności

matematyczne poprzez zabawy konstrukcyjne, gry logiczne i zajęcia szachowe.  Organizowane są spotkania

z ciekawymi ludźmi. Zwraca się dużą uwagę na wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Ponadto przedszkole bierze czynny udział w projektach ogólnopolskich takich jak „Czyste powietrze wokół nas”

i „Pięć porcji warzyw i owoców”.  Zdaniem ankietowanych rodziców przedszkole rozwija zainteresowania ich

dzieci. Nauczyciele wskazali, że wnioski z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci. Widoczne to jest

w poprawie funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Wychowankowie łatwiej pokonują nieśmiałość, poprawia się

ich wymowa, rozwijają swoje talenty i zainteresowania. 
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Wykres 1j
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

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: A

Uczestnicy badań ewaluacyjnych zgodnie podkreślali dobre i przyjazne relacje pomiędzy wszystkimi członkami

społeczności przedszkola. Rodzinna atmosfera i odpowiedzialność za dzieci sprawiają, że przedszkole

postrzegane jest przez wszystkich, jako placówka zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego. Systematycznie prowadzone działania wychowawcze skutkują znajomością i przestrzeganiem

zasad postępowania obowiązujących w przedszkolu.  Spójne, realizowane przez wszystkich pracowników

placówki działania eliminujące zagrożenia i wzmacniające pożądane postawy i zachowania, a także

konsekwentne egzekwowanie ustalonych zasad przynosi planowane efekty. Nauczyciele kształtują u dzieci

postawę odpowiedzialności za podejmowane działania indywidualne jak i grupowe. Dyrektor i nauczyciele  na

bieżąco monitorują działania wychowawcze, a w razie potrzeby dokonują ich modyfikacji. Rodzice wspólnie

z nauczycielami analizują podejmowane działania wychowawcze i oceniają ich skuteczność. We współpracy

z wychowawcami realizują imprezy wzmacniające więzi rodzinne oraz kształtujące postawy i pożądane

zachowania dzieci. 

Obszar badania:  Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

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

Uczestnicy badań ewaluacyjnych zgodnie podkreślali dobre i przyjazne relacje pomiędzy

wszystkimi członkami społeczności przedszkola.  Rodzinna atmosfera i odpowiedzialność za dzieci

sprawiają, że przedszkole postrzegane jest przez wszystkich, jako placówka zapewniająca  wysoki

poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

Z informacji uzyskanych podczas wywiadu z dyrektorem wynika, że  przedszkole posiada kodeks norm

i zachowań akceptowanych społecznie zwany  Kodeksem Przedszkolaka w oparciu,  o który na początku

każdego roku szkolnego wychowawca wraz z dziećmi zawiera kontrakt grupowy.  Nauczyciele odwołują się

do tych zasad w czasie pobytu dzieci w przedszkolu. Dzieci zapoznawane są z prawami

i obowiązkami. Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego wpływa na poziom bezpieczeństwa

dzieci w przedszkolu.  W celu wzmocnienia właściwego zachowania wśród przedszkolaków promowane są

pozytywne wzorce osobowe. Placówka brała udział w akcjach: Bezpieczne Dziecko na Wsi oraz Bezpieczne

Przedszkole i uzyskała certyfikat Bezpiecznego Przedszkola.  Z obserwacji placówki wynika, że pomieszczenia
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i wyposażenie przedszkola w wysokim stopniu zapewniają bezpieczeństwo wychowanków. W trosce

o bezpieczeństwo dzieci zabezpieczono drzwi w taki sposób, aby nie było możliwości przycięcia palców, na ostre

krawędzie założono gumowe osłony. W budynku został zainstalowany domofon, który zabezpiecza przed

wejściem do placówki osób obcych. Wszyscy ankietowani rodzice wskazali, że ich dziecko czuje się bezpiecznie

w placówce (wykres 1j).  Relacje pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność oparte są

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci są koleżeńskie, potrafią wspólnie się bawić, pomagają sobie

nawzajem, a w przypadku nieporozumień potrafią przeprosić.  Rodzice podczas wywiadu podkreślali, że mają

bardzo dobry kontakt z pracownikami przedszkola i darzą ich ogromnym zaufaniem. Również między sobą mają

bardzo dobry kontakt, potrafią współpracować, podejmować wspólnie decyzje dotyczące przedszkola.

Podkreślali również to, że w placówce panuje rodzinna atmosfera.

Wykres 1j

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

Systematycznie prowadzone działania wychowawcze skutkują znajomością i przestrzeganiem

zasad postępowania obowiązujących w przedszkolu.

Wszyscy ankietowani rodzice wskazali, że dzieci są informowane o tym jakich zasad postępowania należy

przestrzegać w przedszkolu (wykres 1j). W ocenie pracowników niepedagogicznych dzieci potrafią zachować się

zgodnie z przyjętymi zasadami. Są grzeczne, stosują zwroty grzecznościowe, potrafią przeprosić za niewłaściwe

zachowanie i są opiekuńcze w stosunku do młodszych kolegów. Ponadto pracownicy niepedagogiczni podkreślili,

że wychowawczynie często przypominają dzieciom obowiązujące zasady i wiele rozmawiają z nimi na temat

zachowania.  Wywiad z wychowankami przedszkola potwierdził, że dzieci znają obowiązujące zasady i wiedzą

jakich zachowań się od nich oczekuje (tabela 1). Podczas obserwacji zajęć, swobodnej zabawy i w czasie pobytu

na placu zabaw nie zaobserwowano agresywnych zachowań wśród dzieci. Dzieci wspólnie się bawiły, pomagały
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sobie nawzajem. Wychowankowie potrafili się wyciszyć i wysłuchać instrukcji do zadań czy zabawy. Zdarzyły się

pojedyncze przypadki nieporozumień wśród wychowanków. Jedak nauczyciel natychmiast reagował na takie

zachowanie, przypominał o obowiązujących zasadach, a dzieci reagowały pozytywnie i przepraszały się

wzajemnie.

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) (8330)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 grzecznie

2 kuturalnie

3 słuchać pani

4 pomagać młodszym

5 chodzić parami

6 nie wolno się bić

7 nie wolno nikogo przedrzeźniać
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Obszar badania:  Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Spójne, realizowane przez wszystkich pracowników placówki (nauczycieli i personel

pomocniczy) działania eliminujące zagrożenia i wzmacniające pożądane postawy i zachowania,

a także konsekwentne egzekwowanie ustalonych zasad przynosi planowane efekty.

Nauczyciele w przedszkolu stosują określone sposoby wzmacniania właściwych zachowań dzieci. We wszystkich

sytuacjach, w których są łamane normy nauczyciele reagują podejmując określone w przedszkolu działania

wychowawcze, są to: 

● rozmowa z dzieckiem, 

● rozmowa z całą grupą - przypomnienie reguł i zasad panujących w grupie, 

● rozmowa z rodzicami,

● chwilowe odsunięcie od rówieśników w celu wyciszenia negatywnych emocji, 

● skłanianie dzieci do przeproszenia,

● ocena zachowania dziecka przez dziecko. 

Nauczyciele wprowadzili system motywujący, który pozytywnie wpływa na kształtowanie właściwych postaw

i zachowań dzieci. Często odwołują się do pozytywnych zachowań bohaterów literackich. Nauczyciele

wzmacniają pozytywne zachowania dzieci poprzez: nagradzanie, pochwały na forum grupy oraz pochwały przed

rodzicem. W przypadku niewłaściwych zachowań wychowawcy wyrażają dezaprobatę, powołują się na wcześniej

ustalone normy i wartości i pokazują możliwości innego, nieagresywnego zachowania. Rozmawiają o uczuciach

jakie towarzyszą dzieciom podczas takich zachowań. O niewłaściwym zachowaniu informowani są  rodzice

dziecka, a  w sytuacjach trudniejszych dziecko objęte jest  pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub kierowane

są do poradni psychologiczno- pedagogicznej w celu wsparcia rodzica i dziecka.

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

własne i działania podejmowane w grupie.

Nauczyciele kształtują u dzieci postawę odpowiedzialności za podejmowane działania indywidualne

jak i grupowe.

Z zebranych informacji wynika, że wszyscy nauczyciele kształtują postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne oraz działania podejmowane w grupie poprzez: 

● ustalanie i respektowanie kodeksu grupowego zawierającego spis zasad postępowania w grupie

przedszkolnej,

● przeprowadzanie pogadanek i rozmów na temat zasad zachowania się w przedszkolu i poza nim (np.:

na spacerze, podczas oglądania teatrzyku oraz wyjazdów do muzeum, kina, czy teatru), 

● realizację programów profilaktycznych, prozdrowotnych i ekologiczne (Kubusiowi Przyjaciele Natury,

Ekozespoły, Ekonasadzenia, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Akademia Aquafresh),

● promowanie pozytywnych wzorców osobowych: policjant, strażak, lekarz,

● bajkoterapię  -  bajki wychowawcze z podkreśleniem roli pozytywnych bohaterów.
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Dzieci zachęcane są do podejmowania własnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności, umożliwia się im

dokonywanie wyboru np. rodzaju zabawy, wybór instrumentu muzycznego, czy sposobu wykonania pracy

plastycznej.  Podczas śniadania dziecka samo decyduje o wyborze płatków do mleka, rodzaju chleba, czy

dodatków do kanapki. Podczas tzw. dni zabawek, kiedy dziecko przynosi własną zabawkę ma obowiązek

pilnowania swojej rzeczy, czy podzielania się zabawką z innymi przedszkolakami. Ponadto dzieci decydują

również o udziale w występach, konkursach i zawodach.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Dyrektor i nauczyciele na bieżąco monitorują działania wychowawcze, a w razie potrzeby dokonują

ich modyfikacji.

Dyrektor i nauczyciele zgodnie stwierdzili, że działania wychowawcze monitorowane są w sposób ciągły

i systematyczny poprzez obserwację zajęć, obserwację zachowań dzieci i rozmowy z rodzicami. Na

bieżąco prowadzona jest diagnoza pedagogiczna. Nauczyciele systematycznie przedstawiają arkusze

sprawozdawcze z realizacji planu wychowawczego. Wnioski z monitorowania działań wychowawczych

wykorzystywane są do podnoszenia jakości pracy przedszkola. Między innymi na ich podstawie wprowadzono

"Dzień zabawek", w którym dzieci mogą przynieść do przedszkola swoją ulubioną zabawkę. W celu szybszej

adaptacji dzieci organizowane są "Dni otwarte", w których uczestniczą przyszli wychowankowie przedszkola

wraz z rodzicami. W trosce o prawidłowy rozwój dzieci i profilaktykę przeciwdziałania otyłości i zapobiegania

nieodpowiednim nawykom żywieniowym placówka realizuje program "Mamo, tato wolę wodę" i "5 porcji warzyw

i owoców". Ponadto zwiększono ilość zabaw ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu oraz organizowany jest

"Dzień sportu".

Obszar badania:  W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania

wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych

zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

Rodzice wspólnie z nauczycielami analizują podejmowane działania wychowawcze i oceniają ich

skuteczność.  We współpracy z wychowawcami realizują imprezy kształtujące postawy oraz

pożądane zachowania dzieci i wzmacniające więzi rodzinne.

Z informacji zebranych od dyrektora i nauczycieli wynika, że rodzice biorą udział w opracowaniu Koncepcji Pracy

Przedszkola,  Planu Wychowawczego oraz Planu Profilaktyki. Nauczyciele systematycznie prowadzą rozmowy

indywidualne z rodzicami mające na celu ujednolicenie działań wychowawczych w przedszkolu i w domu

rodzinnym. W czasie zebrań grupowych z rodzicami analizowane są działania wychowawcze i kierunek pracy

z grupą. Rodzice wspólnie z nauczycielami podejmują działania kształtujące pożądane postawy i zachowania

dzieci, a także wzmacniające więzi rodzinne takie jak: pieczenie ciasteczek z dziećmi, wspólna wigilia, czy

śniadanie wielkanocne w przedszkolu. Rodzice często są inicjatorami i organizatorami wycieczek, w których

bierze udział cała społeczność przedszkola. Podczas wywiadu rodzice podkreślali, że dzięki bardzo dobrej

komunikacji z nauczycielami na bieżąco mają informacje na temat skuteczności działań wychowawczych.

Systematycznie otrzymują wydawaną przez przedszkole gazetkę "Wiadomości z Przedszkola", w której są

obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące efektów podejmowanych przez placówkę działań. Szczególną

uwagę zwrócili oni na zmianę wprowadzoną w zakresie oceniania zachowania dzieci. Wprowadzenie pozytywnej
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motywacji dzieci, wyeliminowanie czarnych kropek, a wprowadzenie systemu serduszek oraz promowanie

pozytywnych wzorców skutecznie wzmacnia właściwe zachowania dzieci.

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

Przedszkole buduje u swoich wychowanków postawę odpowiedzialności za siebie i grupę. 

Wprowadzenie dyżurów dzieci w poszczególnych grupach przedszkolnych kształtuje u dzieci postawę

odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych. Przedszkolaki podczas wywiadu powiedziały, że zadaniem

dyżurnych jest pomoc nauczycielowi, dbanie o porządek, a także w niektórych grupach to także podlewanie

kwiatów. Z rozmowy z dziećmi wynika, że funkcja dyżurnego ma dla nich ogromną wartość, daje im poczucie

ważności i odpowiedzialności  za   zadania, które mają wykonać. Ponadto dzieci podkreślały to, że pomagają

sobie nawzajem, a szczególnie pomagają młodszym kolegom. Obserwacja dzieci podczas zajęć potwierdziła,

że mają  one pozostawioną przestrzeń do samodzielności, są samodzielne w zabawie, w doborze kolegów czy

koleżanek do zabawy oraz w sposobie odpoczywania.
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