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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.



Przedszkole Miejskie nr 2 3/114

      

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 30-09-2014 - 08-10-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Beata Wachowiak, Krystyna Wiśniewska, Katarzyna Piechota. Badaniem objęto 16

wychowanków (wywiad grupowy), 40 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 3 nauczycieli (ankieta i wywiad

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

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

zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych w dniu 29 października 2014 r. został

sporządzony raport, który obejmuje wszystkie obszary działania placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

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

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 2 w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło swoją działalność w 1950 roku. Mieści się

w wolnostojącym jednopiętrowym budynku, usytuowanym w centrum miasta, obok parku. Bezsprzecznym

atutem placówki jest bliskość licznych ośrodków kulturalnych, takich jak Miejskie Centrum Kultury, Amfiteatr,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, co ułatwia współpracę z tymi instytucjami. Przedszkole jest małą

placówką, w której funkcjonują dwie grupy wiekowe, tj. grupa dzieci 3- i 4-letnich oraz grupa dzieci 5 - i 6-

letnich.

Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy, która skupiona jest na rozwoju sportowym i artystycznym

swoich podopiecznych, rozwijaniu ich zainteresowań oraz kształtowaniu potrzeby uczestniczenia w kulturze.

Koncepcja została opracowana po uwzględnieniu rozpoznanych potrzeb dzieci oraz oczekiwań środowiska

lokalnego. Podejmowane przez przedszkole różnorodne działania pozwalają na realizację głównych założeń

koncepcji, zwłaszcza w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i aktywności artystycznej dzieci, co znajduje

akceptację wśród rodziców. W badanym przedszkolu na uwagę zasługuje panująca w nim domowa atmosfera,

którą tworzą oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacje pomiędzy pracownikami placówki, rodzicami

oraz dziećmi. Dzięki tej atmosferze oraz odpowiedniej lokalizacji i działaniom podejmowanym przez cały

personel przedszkolny we współpracy z rodzicami dzieci mają powszechne poczucie bezpieczeństwa.

Przedszkole systematycznie rozpoznaje potrzeby, zdolności i możliwości poszczególnych wychowanków,

co pozwala adekwatnie do nich organizować zajęcia oraz podejmować inne działania rozwijające dzieci.

Skutkuje to tym, iż dzieci z ochotą i zaangażowaniem uczestniczą w oferowanych przez przedszkole zajęciach

realizowanych na terenie placówki, a także poza nią. Angażują się również w przedsięwzięcia organizowane

przez miasto Gorzów Wlkp. oraz akcje charytatywne i ekologiczne.

W ramach dbałości o skuteczność podejmowanych wobec dzieci działań, w przedszkolu monitoruje się zarówno

realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, jak i ich efekty w postaci osiągnięć wychowanków. Wnioski

z monitorowania wykorzystywane są do modyfikowania planów oraz metod i form pracy z dziećmi. Wyniki

monitorowania mają także wpływ na zmiany w programach wychowania przedszkolnego, wykorzystywane

w placówce, które są dostosowywane do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na szczególną uwagę zasługuje

fakt ścisłej współpracy przedszkola z rodzicami, którzy partycypują w wielu działaniach podejmowanych przez

placówkę. Wpływ rodziców na funkcjonowanie placówki związany jest nie tylko z uczestnictwem

w proponowanych przez przedszkole działaniach, ale również z podejmowaniem decyzji, istotnych z punktu

widzenia organizacji pracy, dydaktyki i wychowania. Rodzice współuczestniczą także w ocenie skuteczności

podejmowanych przez przedszkole działań, choć w większości partycypacja skoncentrowana jest na działaniach,

które podejmowane są w stosunku do ich własnych dzieci. W efekcie ścisłej współpracy z rodzicami oraz

systematycznie prowadzonych obserwacji, diagnoz i analiz przedszkole pozyskuje wiedzę na temat możliwości

psychofizycznych i potrzeb rozwojowych przedszkolaków. Pozwala to również w pewnym stopniu rozpoznać

sytuację społeczną dzieci. Dlatego nauczycielki podczas zajęć stosują różne metody i formy pracy,

indywidualnie traktują wychowanków, doceniają wszelkie osiągnięcia każdego dziecka.

Placówka w realizacji swoich zadań systematycznie współpracuje także z różnymi instytucjami środowiska

lokalnego. Realizowane wspólnie działania, planowane w oparciu o zdiagnozowane zasoby i potrzeby, przynoszą
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obopólne korzyści, ale przede wszystkim wpływają na wszechstronny rozwój dzieci, zwłaszcza w kontekście

poszerzania wiedzy o środowisku lokalnym i działających w nim instytucjach oraz kształtowania postaw

prospołecznych, proekologicznych i zdrowotnych. Dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem przedszkole ma

możliwość promowania wartości wychowania przedszkolnego, z której skutecznie korzysta.

Dyrektor pozyskuje od lokalnych partnerów wsparcie materialne, organizacyjne i merytoryczne, które pozwala

na zaspokojenie znacznej części potrzeb placówki w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i wyposażenia,

sprzyjających rozwojowi dzieci. Stwarza nauczycielkom dobre warunki do pracy i doskonalenia zawodowego,

inspiruje je i wspiera w poszukiwaniu ciekawych i nowatorskich rozwiązań metodycznych i programowych.

Dyrektor i wszystkie nauczycielki są zaangażowane w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, a wnioski płynące

z nadzoru pedagogicznego wykorzystują do wprowadzania zmian służących rozwojowi placówki. W procesie

podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania przedszkola uczestniczą nauczyciele, pracownicy

niepedagogiczni i rodzice dzieci.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Miejskie nr 2
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Gorzów Wielkopolski

Ulica Drzymały

Numer 26A

Kod pocztowy 66-400

Urząd pocztowy Gorzów Wlkp.

Telefon 957353800

Fax 957353800

Www www.p2.edu.pl

Regon 21002452900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 53

Oddziały 2

Nauczyciele pełnozatrudnieni 3.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 17.67

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 B

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 B

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 B

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

Działania realizowane w przedszkolu odpowiadają na potrzeby dzieci, są spójne z przyjętą koncepcją pracy,

dzięki czemu przyczyniają się do rozwoju kreatywności, umiejętności plastycznych, muzycznych i tanecznych

oraz sprawności fizycznej przedszkolaków.

Przedszkole aktywnie uczestniczy w wielu konkursach, akcjach i przedsięwzięciach na terenie miasta, dzieci

występują z programem artystycznym podczas miejskich uroczystości, a informacje na ten temat zamieszczane

są sukcesywnie na stronie internetowej placówki, co przyczynia się do promowania znaczenia wychowania

przedszkolnego.

Dyrektor ma bardzo dobry kontakt z nauczycielkami, docenia ich kreatywność i zaangażowanie, organizuje im

dobre warunki do pracy i rozwoju zawodowego, co sprzyja ich twórczej aktywności indywidualnej i zespołowej.

Nauczycielki, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice dzieci identyfikują się z przedszkolem i mają poczucie

wpływu na jego funkcjonowanie, ponieważ uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących

działalności placówki.

Prowadzone przez nauczycielki systematyczne obserwacje, diagnozy oraz analizy prac i postępów w rozwoju

wszystkich dzieci sprzyjają dokładnemu rozpoznaniu ich potrzeb i możliwości, a także gwarantują indywidualne

traktowanie każdego dziecka.

Dobra znajomość rozpoznanych u przedszkolaków indywidualnych potrzeb i ich możliwości przyczynia się

do organizacji procesu edukacyjnego w sposób, który służy ich wszechstronnemu rozwojowi.

W swojej pracy z dziećmi przedszkole korzysta z działań proponowanych przez rodziców i środowisko,

co przyczynia się do zdobywania przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności oraz korzystnie wpływa na ich

wszechstronny rozwój.

Działania podejmowane przez nauczycielki na podstawie wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych

i osiągnięć dzieci mają wpływ na doskonalenie planowania metod i form ich pracy; w mniejszym stopniu jednak

wykorzystuje się nowatorskie metody pracy.

Działania wychowawcze podejmowane w przedszkolu w celu kształtowania pożądanych zachowań dzieci są

nieskuteczne w stosunku do niektórych wychowanków z powodu nieuaktualniania wiedzy pedagogicznej

i doskonalenia umiejętności wychowawczych poprzez analizowanie wyników pedagogicznych badań

zewnętrznych i literatury pedagogicznej oraz uczestnictwo w formach doskonalenia w tym zakresie.



Przedszkole Miejskie nr 2 11/114

      

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: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego i uwzględnia je

przy opracowaniu koncepcji pracy. Działania podejmowane w placówce pozwalają na realizację

głównych założeń koncepcji, zwłaszcza w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i aktywności

artystycznej dzieci. Rodzice znają i w pełni akceptują przyjętą w przedszkolu koncepcję pracy,

uczestniczą w jej modyfikacji, zgłaszają też propozycje dotyczące działań ją realizujących.

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

Przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego i uwzględnia je

przy opracowaniu koncepcji pracy. Działania podejmowane w placówce pozwalają na realizację

głównych założeń koncepcji, zwłaszcza w dziedzinie sportowej i artystycznej.

Głównym celem pracy przedszkola jest rozwój dzieci. Dyrektor i nauczycielki (Tab. 1) stwierdziły, że z uwagi

na większą liczbę chłopców niż dziewczynek oraz plastyczne i muzyczne uzdolnienia dzieci skupiać się będą

przede wszystkim na rozwoju sportowym i artystycznym swoich podopiecznych, rozwijaniu ich zainteresowań

oraz kształtowaniu potrzeby uczestniczenia w kulturze. W zwiazku z powyższym, w przedszkolu prowadzone są

zajęcia dodatkowe, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Zajęcia te realizowane są na podstawie programów

własnych, opracowanych w placówce ("Olimpijczyk"- aerobic, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia sportowe; "Tańce

wygibańce" - taniec współczesny, regionalny, towarzyski; "Nutki Frania i Anulki" - rytmika, muzyka, taniec,

śpiew, zabawy z instrumentami; "Zaczarowany świat" - zajęcia teatralno-dramowe, czytanie bajek; "Kształty

i kolory" - zabawy plastyczno-techniczne; "Cuda przyrody" - obserwacje, doświadczenia i eksperymenty;

"Cztery kółka" - zabawy matematyczne). Dzieci występują przy okazji imprez i uroczystości przedszkolnych,

biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne podmioty. Uczestnictwo w tych
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uroczystościach i imprezach sportowych przyczynia się w opinii nauczycielek do rozwoju społecznego

i emocjonalnego przedszkolaków. Realizację tych celów wspomagają także  działania prowadzone we

współpracy lub na rzecz środowiska lokalnego. Przedszkole odpowiada na potrzeby osób (akcje charytatywne,

np. zbieranie zakrętek), instytucji (sadzenie żonkili przed Szpitalem Wojewódzkim, Korowód Wrażliwości, mecz

przyjaźni między Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim) i zwierząt (opieka nad kotem

podwórkowym, zbiórka karmy dla schroniska). 

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rozwój sprawności fizycznej dzieci w naszym przedszkolu głównie kładzie się nacisk na

sport – większość to chłopcy, ruchliwi, więc staramy się

im proponować różne formy ruchu

2 rozwój artystyczny zajęcia plastyczne, dzieci biorą udział w konkursach – te,

które maja na to ochotę, ponadto świat rytmiki i muzyki

3 rozwój społeczny organizujemy wiele imprez razem – to uczy dzieci

społecznych zachowań, dzieci mogą rozwijać się

społecznie na festynach, mamy też wspólnie

organizowane imprezy z innymi przedszkolami, np.

podchody z Przedszkolem nr 16

4 rozwój indywidualnych zainteresowań dzieci

5 rozwój emocjonalny mamy współzawodnictwo, dziecko już od małego musi

uczyć się przeżywania porażki

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

Rodzice znają i akceptują przyjętą w przedszkolu koncepcję pracy.

Rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola podczas zebrań ogólnych, rozmów indywidualnych

z dyrektorem i nauczycielkami, za pośrednictwem strony internetowej placówki. Na podstawie wypowiedzi

dyrektora można stwierdzić, że koncepcja ta ich satysfakcjonuje, ponieważ nie zgłaszali do nie żadnych uwag.

O działaniach realizujących swoją koncepcję pracy przedszkole informuje rodziców także poprzez prezentację

certyfikatów, dyplomów, nagród i wyróżnień oraz wspólną organizację festynów, zawodów i wycieczek. 
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Rodzice nie uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Zgłaszają propozycje dotyczące

konkretnych działań realizujących tę koncepcję.

Według wszystkich respondentów (rodzice, nauczyciele i dyrektor) rodzice są zachęcani do wyrażania swojej

opinii na temat działań realizowanych w przedszkolu podczas zebrań grupowych. Ponadto dwukrotnie w ciągu

roku szkolnego wypełniają ankiety, w których mogą zgłosić także swoje propozycje dotyczące pracy placówki.

Zdaniem nauczycieli (Tab. 1), właśnie od rodziców wypłynął pomysł dotyczący "sportowego" charakteru

przedszkola. Natomiast sami rodzice (Tab. 2) nie dostrzegają swojego wpływu na koncepcję pracy przedszkola.

Uważają, że dyrektor przedszkola ma największe doświadczenie i kompetencje do jej tworzenia. Z kolei

dyrektor opisała sposób pracy nad aktualną koncepcją, w której uczestniczyli rodzice z Rady Rodziców grupy

6-latków w roku 2013 (Tab. 3).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [WN] (8425)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 ankietowanie dwa razy w roku pytamy rodziców czy są zadowoleni i co

chcieliby zmienić

2 opinie i propozycje podczas zebrań grupowych rodzice powiedzieli, żeby placówka więcej zajęła się

sportem dla dzieci

 

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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wyrażanie opinii na temat planowanych działań - Pani dyrektor na spotkaniach mówi o tym jaki ma

koncept, a nas pyta o opinie, - My mówimy, że fajnie

byłoby zorganizować zawody sportowe i wtedy to robimy

2 zaufanie do kompetencji dyrektora Uważam, że koncepcja przedszkola nie pojawiła się

nagle, ona się tworzyła, bo przecież pani dyrektor ma

doświadczenia i wynika ona z praktyki i potrzeb dzieci
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [AD] (8427)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Modyfikacja koncepcji pracy miała miejsce w 2013 r. W

pracach nad nią uczestniczyła Rada Rodziców grupy

dzieci sześcioletnich, którzy wskazali na potrzebę pracy

placówki w kierunku sportowo-kulturalnym. Podczas

zebrań ogólnych rodzice są proszeni o opinie na temat

koncepcji i ich oczekiwania i propozycje, a w ankietach

wyrażają ocenę podejmowanych w przedszkolu działań.

Rodzice wskazali na wspieranie rozwoju aktywności

fizycznej i poznawczej dzieci nastawionej na poznanie

siebie, swoich możliwości, wzbogacającej doświadczenia,

umiejętności i wiedzę. Rodzice sugerowali stworzenie

warunków do rozwoju potencjalnych możliwości

przygotowujących do nauki w szkole.

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

Rodzice dzieci uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola na etapie planowania,

organizacji i realizacji dzialań.

Zgodnie z wypowiedziami wszystkich respondentów (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3) rodzice uczestniczą w realizacji

koncepcji pracy przedszkola poprzez pomoc w organizacji podejmowanych działań oraz udział w nich (np.

wycieczki, imprezy). Rodzice proponują także sposoby realizacji założeń koncepcji (np. spotkania z osobami

wykonującymi ciekawe zawody, dogoterapia), a także wspomagają materialnie placówkę, dzięki czemu możliwe

jest uatrakcyjnienie realizowanych działań przedszkola (zakup zabawek, sprzętu sportowego). 
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 pomoc w organizacji imprez - Czasami się to tak odbywa, że każdy rodzic wpisuje się

na kartkę, co chce zrobić lub przynieść, ale to jest tak,

że nie ma przymusu, jeśli ktoś nie chce, to nie musi, ale

wszyscy w zasadzie się angażują. - Wszyscy jesteśmy na

takich festynach i możemy zabrać też babcie i dziadków,

- Przygotowujemy zastawę stołową, ciasta, popcorn,

grochówkę

2 uczestnictwo w realizacji działań - Rodzice, którzy chcą mogą i jeżdżą na wycieczki jako

opiekunowie. - Organizowane są konkursy i też takie,

które angażują całe rodziny, np. na dynie i były nagrody

i dzieci były bardzo dumne, ze rodzice pomagali. - Było

takie wyjście na stadion na mecz piłkarski organizowany

przez miasto, to była sobota, stąd panie się pytały, kto

może przyjść z dziećmi

3 zgłaszanie propozycji działań Dogoterapia jest organizowana przez rodziców, Dzieci

chorowały i stąd pomysł wyjść do groty solnej

4 pomoc materialna Moja mam np. uszyła dla wszystkich dzieci worki na

kapcie, futerał na fortepian

 

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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zgłaszanie propozycji działań np. zajęcia z dogoterapii, rodzice wyszli z takim

pomysłem, pomogli w realizacji, są spotkania z

ciekawymi ludźmi, np. z kucharzem

2 uczestnictwo w realizacji działań był mecz między Urzędem Wojewódzkim i Urzędem

Marszałkowskim – dzieci były razem z rodzicami, rodzice

przychodzą również na basen, jeżdżą z nami na

wycieczki

3 pomoc organizacyjna i finansowa rodzice włączają się we wszystkie uroczystości, np.

deklarują jakich dokonają zakupów, byliśmy na

wycieczce w Santoku, którą zorganizowała jedna z mam
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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.3

Numer Analiza Cytaty

1 Rodzice proponują realizację działań: warsztaty

plastyczne i garncarskie, dogoterapia. Uczestniczą w

działaniach prowadzonych przez przedszkole: jeżdżą na

wycieczki, do filharmonii, zapraszają do przedszkola

osoby wykonujące różne zawody, umożliwiają dzieciom

wizyty w ciekawych zakładach pracy (np. restauracja),

współorganizują imprezy (np. festyn). Finansowo i

rzeczowo wspomagają realizację działań prowadzonych

w przedszkolu: ofiarowują zabawki, przybory rysunkowe,

wpłacają 1% podatku na Stowarzyszenie Pomocy

Szkołom (część z tych pieniędzy otrzymuje przedszkole).

- wszystko co mamy w ogrodzie, na placu zabaw jest

dzięki rodzicom, każdy festyn u nas ma jakiś inny temat,

np. w tym roku rodzice prowadzili aukcję niepotrzebnych

rzeczy, były też występy dzieci – tańce, biesiada z

produktów podarowanych, - w ubiegłym roku pytałam

rodziców o propozycje do koncepcji pracy przedszkola,

ale nie chcieli żadnych zmian, zgłosili tylko propozycje
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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 rozpoznaje potrzeby, zdolności i możliwości poszczególnych wychowanków, co pozwala

adekwatnie do nich organizować zajęcia oraz podejmować inne działania rozwijające dzieci.

Realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego jest monitorowana poprzez systematyczne

obserwacje dzieci, prowadzenie diagnoz, analizy wytworów dzieci, kart pracy, wyników badań,

obserwacje i analizę imprez przedszkolnych, obserwacje zajęć, w tym obserwacje koleżeńskie

nauczycielek, prowadzenie zeszytów spostrzeżeń, omawianie realizacji planów na radach

pedagogicznych. Wnioski z monitoringu nauczycielki wykorzystują do modyfikacji planów oraz

metod i form pracy z dziećmi, dzięki czemu przedszkolaki doskonalą swoje umiejętności i zdobywają

nowe. Jak wynika z danych zebranych podczas badania, przedszkole realizuje wspólnie z innymi

podmiotami szereg działań odpowiadających potrzebom dzieci, które mają charakter nowatorski.

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 

Organizując procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przedszkole bierze pod uwagę

indywidualne potrzeby i możliwości swoich wychowanków. Nauczycielki realizują działania, które

dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. 

W przedszkolu są rozpoznawane potrzeby, zdolności i możliwości poszczególnych wychowanków (Tab. 1)

i adekwatnie do nich podejmowane są działania, np. zajęcia logopedyczne(raz w tygodniu), zajęcia

wyrównujące braki, zajęcia dla dzieci zdolnych. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przewiduje czas

na wyciszenie i aktywność dzieci. Zgodnie z podstawą programową zaplanowano zajęcia uwzględniające różne

formy aktywności oraz odpoczynek (Tab. 2). Podczas obserwacji zajęć w przedszkolu stwierdzono,

że przedszkolaki mogły wybierać zabawy, w które się bawiły (Tab. 3), wykonywały zadania wymagające od nich

różnych form aktywności (3/3 obserwacje), a czasem zdania te różniły się poziomem trudności (1/3

obserwacje). Nauczycielki wyjaśniły, że realizując zajęcia dostosowywały metody i formy pracy
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do indywidualnych potrzeb i możliwości swoich podopiecznych (Tab. 4). Zdaniem rodziców przedszkole spełnia

ich oczekiwania w zakresie sposobu pracy z dzieckiem (Wykres 1). Również dzieci lubią swoje zajęcia

w przedszkolu, najbardziej różnego rodzaju zabawy (Tab. 5). Czasami bywają też niezadowolone, np. z powodu

konieczności chodzenia do łazienki do piwnicy lub zajęć przy stolikach w sali (Tab. 6). Realizacji procesów

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyjają dobre warunki lokalowe i wyposażenie placówki (Tab. 7).

Wykres 1j
 

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 Cytaty

1 obserwacje rozwój fizyczny sprawdzamy obserwując sposób

wykonania różnych ćwiczeń – czy potrafi biegać, czy

umie podskakiwać

2 diagnozy zawsze w październiku już to wiemy

3 analiza prac dziecka analizujemy rysunek dziecka (najczęściej proszę o

narysowanie rodziny)

4 rozmowy z rodzicami z rozmów z rodzicami dowiadujemy się co dziecko lubi,

czego nie lubi

5 monitorowanie osiągnięć monitorujemy w jaki sposób dziecko wykonuje prace

plastyczne, mamy możliwość porównania prac – jak

dziecko wykonywało zadanie wcześniej, a jak teraz
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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.2

Numer Analiza Cytaty

1 Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas na różne formy

aktywności dzieci, czas na odpoczynek w zgodzie z

podstawą programową.

6.30-8.00 – Swobodna aktywność w kącikach

zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci 8.00 – 13.00

– Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w

tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci (zabawy

ruchowe z dominantą elementu ruchu, zabawy

muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe, ruch przy

muzyce). 8.30-9.00 – Czynności przygotowujące do

śniadania i śniadanie: higieniczne,

organizacyjno-porządkowe, zwyczajowo-kulturowe.

9.00-9.30 – Swobodne zabawy dzieci. 9.30-9.40 –

Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem

muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i

sprzyjającej wyciszeniu. 9.40-10.15 – Zajęcia

poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) –

cykliczne zajęcia wynikające z realizacji podstawy

programowej, planu pracy, programu, koncepcji,

10.00-11.30 – Czynności przygotowujące do drugiego

śniadania, czynności przygotowujące wyjście dzieci na

plac zabaw: czynności fizjologiczne, ustalenie zasad

zabaw na placu zabaw, określenie części garderoby

adekwatnej do pogody. 10.00-12.00 – Zabawy na placu

zabaw: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń

ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie

obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy

sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).

12.00-12.30 – Czynności przygotowujące do spożycia

obiadu i obiad. 12.30-14.00 – Odpoczynek – relaksacja

(higiena układu nerwowego). 14.00-14.30 – Czynności

przygotowujące do obiadu II danie. 14.30-16.30 –

Swobodne zabawy na placu zabaw swobodne zabawy w

sali, od godziny 15.00 grupy łączone.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy nauczyciel, organizując dzieciom czas, umożliwia im samodzielny wybór zabawy? [OZ]

(9934)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 dzieci mogą wybierać zabawę, w szczególności podczas

zabaw swobodnych i na placu zabaw

dzieci mogły samodzielnie wybierać zabawę, w

szczególności na placu zabaw podczas zabaw

swobodnych w sali dzieci bawiły się w trzech grupkach

(w jednej z nich w zabawie pomagała nauczycielka),

kilkoro (2-3) dzieci bawiło się indywidualnie, od czasu do

czasu przeszkadzając innym w zabawie

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

możliwości rozwojowych dziecka. [WNPO] (8243)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zabawy integrujące wzmocnienie przynależności do grupy

2 zabawy pobudzające do dalszych działań zabawy ruchowe- pobudzenie organizmu

3 zabawy regenerujące relaksacja z pluszowymi misiami przy muzyce

4 ćwiczenia i metody utrwalające czynne - ćwiczenia i zabawy utrwalające, metoda

samodzielnych doświadczeń

5 metody oglądowe obserwacja i pokaz

6 metody aktywne elementy zabawy metodą Labana

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co lubicie w przedszkolu robić najbardziej? Dlaczego? [WGD] (8229)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zabawy z kolegami i koleżankami bawić się z Kacprem, bo fajnie się bawi, bawić się z

koleżanką Kasią i grać w gry

2 zabawy sportowe skakać na skakance, sport, gimnastykę

3 zabawy na dworze lubię bawić się na dworze

4 zajęcia edukacyjne lubię zajęcia, bo mi się podobają, lubię też karty pracy

5 zajęcia muzyczne lubię piosenki i tańce, bo są fajne
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co najmniej lubicie robić w przedszkolu? Dlaczego? [WGD] (8530)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 nie lubię schodzić do łazienki

2 nie lubię bawić się przy stoliku

3 nie lubię siedzieć przy stoliku

4 nie lubię świateł w przedszkolu

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak warunki lokalowe i wyposażenie uwzględniają potrzeby rozwojowe i możliwości

psychofizyczne dzieci? [OP] (8529)

Tab.7

Numer Analiza Cytaty

1 przedszkole zapewnia odpowiednio przestronne sale,

plac zabaw, pomieszczenia do odpoczynku i pracy z

dziećmi, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne

uwzględniają potrzeby dzieci, przedszkole korzysta z

pomieszczeń innych placówek w celu spełnienia potrzeby

ruchu dzieci

Przedszkole znajduje się w małym budynku. Funkcjonują

w nim dwie grupy dzieci, które maja zajęcia w dwóch

salach, które są jasne, przestronne, wyposażone w

dostosowane do wzrostu dzieci i estetyczne meble. Sale

wyposażone są w różnorodne, kolorowe i zadbane

zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do wieku

dzieci. Znajdują się w nich kąciki tematyczne, np.

przyrodnicze, muzyczne. Dzieci najmłodsze maję

wydzielone pomieszczenie zwane sypialnią, w którym

odpoczywają. Do prowadzenia zajęć logopedycznych

wykorzystywany jest pokój metodyczny dla nauczycieli.

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

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

procesu. 

W przedszkolu monitoruje się realizację działań wspomagających rozwój i edukację dzieci. Wnioski

z monitoringu służą do doskonalenia oraz planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci.

Monitorowanie prowadzone jest poprzez systematyczne obserwacje dzieci, prowadzenie diagnoz, analizy

wytworów dzieci, kart pracy, wyników badań, obserwacje i analizę imprez przedszkolnych, obserwacje zajęć,

w tym obserwacje koleżeńskie nauczycielek, prowadzenie zeszytów spostrzeżeń, omawianie realizacji planów

na radach pedagogicznych (Tab. 1). Wyniki monitorowania wykorzystywane są przez nauczycielki, przede

wszystkim, na bieżąco do modyfikacji planów, metod i form pracy, np. wprowadzenia większej ilości ćwiczeń,

podjęcie działań wyciszających emocje dzieci, częstsze rozmowy z rodzicami (Tab. 2). Wnioski z monitoringu

służą również do planowania procesów edukacyjnych i wspomagających rozwój dzieci. Planowanie odbywa się



Przedszkole Miejskie nr 2 22/114

      

w przedszkolu zespołowo i rozpoczyna od dyskusji oraz wyboru programu edukacji przedszkolnej na kolejny

rok. Potem następują kolejne etapy planowania pracy przedszkola i grup, w których mają znaczenie opinie

i propozycje rodziców (Tab. 3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo procesy edukacyjne w przedszkolu? [WN] (8238)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 systematyczne obserwacje dzieci

2 analiza pracy i wytworów dzieci analiza występów dzieci pokazuje jak dziecko się rozwija

3 analiza badań przesiewowych analizujemy przesiewowe badania logopedyczne

4 analiza realizacji planów pracy plany piszemy na miesiąc, po miesiącu robimy sobie

notatkę, co zostało zrealizowane, a co nie tak jak byśmy

chciały i to nam pomaga w dalszym planowaniu, pod

koniec semestru piszemy sprawozdania z pracy

5 monitoring prowadzony przez dyrektora pani dyrektor nas monitoruje – to są obserwacje,

wycieczki - każda impreza, wycieczka jest omówiona z

nami

6 koleżeńskie obserwacje zajęć pamiętam, że na początku obserwowałam zajęcia

koleżanki, uczyłam się, w ubiegłym roku pani Basia była

u mnie na zajęciach i ja u niej

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystują Państwo wyniki monitorowania procesów edukacyjnych do pracy z dziećmi?

Proszę podać przykłady. [WN] (9569)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 modyfikacja planów pracy musiałam przenieść edukację zdrowotną na kolejny

miesiąc, bo nie zdążyłam tak jak zaplanowałam

2 modyfikacja form pracy, np. zwiększenie ilości ćwiczeń przez pół roku obserwujemy jak rączka pracuje, kiedy

widzimy, że dużo dzieci ma problem, to więcej

pracujemy

3 wprowadzenie odpowiednich metod i działań kiedy np. jest problem z emocjami, więcej rozmawiamy

z rodzicami – prosimy o wsparcie, stosujemy

bajkoterapię, wyciszenie, wprowadzamy więcej zabaw,

zajęć wyciszających, słuchamy muzyki, wykonują

masażyki, były prowadzone elementy programu Zippiego
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu planuje się procesy edukacyjne? [WD] (8531)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Wszyscy nauczyciele są włączani w planowanie, praca

polega na tym, że nauczycielki spotykają się bardzo

często, na początku roku zastanawiają się nad

programem – co roku następuje zmiana programu – w

tym roku jest ten sam program w obu grupach, ponadto

rodzice proponują różne działania dodatkowe, Potem we

wrześniu nauczycielki opracowują plany miesięczne i na

każdy dzień – są one dostosowane do możliwości dzieci

(są łączone grupy) – dwie nauczycielki w grupie ustalają

wspólne działania w grupie, po każdym miesiącu

następuje podsumowanie tego co zostało wykonane, a

co nie, co nie, w sierpniu planuje się rozkład dnia, z

uwzględnieniem dużej ilości zabaw na świeżym

powietrzu, nowych metod, ciekawych pomocy

dydaktycznych, planowana jest praca i współpraca z

rodzicami, z partnerami, działania dodatkowe, ustalane

są godziny dodatkowej pracy, praca z dziećmi

wymagającymi pomocy i zdolnymi, planowane jest

własne doskonalenie nauczycieli, WDN, współpracę z

innymi przedszkolami

Program rozwoju jest jeszcze, plan pracy Nauczycielki

same piszą scenariusze zajęć, jest praca w zespołach –

np. ds. edukacji i spraw bezpieczeństwa Planujemy

również na co dzień różne rzeczy, wyjazdy, wycieczki,

była np. propozycja udziału dzieci w Festiwalu Siatkówki

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

dzieci podnoszą efektywność tego procesu. 

Działania podejmowane w przedszkolu na skutek monitorowania procesów edukacyjnych

przyczyniają się do rozwoju dzieci.

Dzięki modyfikacjom planów oraz metod i form pracy nauczycielek przedszkolaki doskonalą swoje umiejętności

i zdobywają nowe. W efekcie wdrażania wniosków z monitoringu proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

jest bardziej efektywny (Tab. 1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak działania wynikające z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci? Co o tym świadczy? [WN]

(9919)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wzrost umiejętności matematycznych dzieci przy każdej okazji przeliczamy, powtarzamy figury

geometryczne, porównujemy, ile więcej, ile mniej – w

drugim półroczu widziałam niesamowitą różnicę w

umiejętnościach dzieci

2 rozwój umiejętności wypowiedzi "tworzymy bajki" – dopowiadamy kolejne słowa

3 rozwój umiejętności pracy w grupie ważne jest też współdziałanie w grupie – we dwie

dziewczynki dzisiaj malowały obrazek opowiadający o

wrażeniach z wycieczki

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

W przedszkolu podejmuje się działania odpowiadające potrzebom dzieci, które mają charakter

nowatorski.

Jak wynika z danych zebranych podczas badania, przedszkole realizuje wspólnie z innymi podmiotami szereg

nowatorskich rozwiązań, które służą rozwojowi dzieci, odpowiadają na ich potrzeby, np. kontaktu ze

zwierzętami, zaspokojenia ciekawości poznawczej, rozwoju twórczości własnej (Tab. 1). Należy jednak

zauważyć, że w większości przypadków to nie przedszkole było ich pomysłodawcą – wystarczy wymienić tu

podane przez respondentów przykłady: projekt „Młody inżynier”, seanse w grocie solnej, dogoterapia, warsztaty

garncarskie i plastyczne, dzień aktywności twórczej, „Przedszkole detektywa zucha”. Warto tu jednak

podkreślić, że przedszkole aktywnie uczestniczyło w realizacji ww. przedsięwzięć, dodając działania własne.

Ponadto w placówce realizowane są zajęcia dodatkowe według programów własnych nauczycielek, dzięki którym

dzieci mogą poszerzać swoje umiejętności i rozwijać kreatywność. Trzeba też dodać, że wszystkie przedszkolne

imprezy organizuje się zgodnie ze specjalnie w tym celu opracowanymi autorskimi scenariuszami

uwzględniającymi indywidualne potrzeby i uzdolnienia wychowanków.   
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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.1

Numer Analiza Cytaty

1 dzieci mają potrzebę kontaktu ze zwierzętami (nie mają

ich w domu), opiekuńczości, miłości do zwierząt -

dlatego była prowadzona dogoterapia, dzieci mają

potrzebę rysowania, malowania, przekładania swoich

wrażeń na wytwory plastyczne - były zorganizowane

warsztaty garncarskie i plastyczne, dzień aktywności

twórczej, w celu zaspokojenia ciekawości poznawczej

dzieci przedszkole włączyło się w projekt realizowany

przez ZSM "Młody inżynier", zgodnie z koncepcją pracy

przedszkola w zakresie rozwoju fizycznego dzieci były

organizowane zajęcia na basenie

wszystkie związane z potrzebami – dogoterapia,

warsztaty plastyczne i garncarskie – dzieci nie mają w

domach zwierząt, a maja potrzebę kontaktu ze

zwierzętami, uczymy dzieci zachowań w sytuacjach

niebezpiecznych, uczymy opiekuńczości, poczucia

przywiązania, miłości do zwierząt, stąd dogoterapia

jedna z pań współpracujących z przedszkolem

zaproponowała dzień aktywności twórczej – dzieci

pięknie pracowały, powstały obrazy dzieci, rodzice

zaproponowali prowadzenie takich zajęć w grupie

maluszków dzieci mają potrzeby zabawy, rysowania,

malowania, przekładania swoich wrażeń na wytwory

plastyczne ponadto wiedziałyśmy, że jest grupa dzieci

uzdolnionych plastycznie – w ubiegłym roku dzieci te

zdobywały laury w konkursach plastycznych nauka

pływania w miesiącach jesiennych – wiązało się to z

naszym programem i koncepcją włączyliśmy się w

projekt "Młody Inżynier" – zaspokajanie ciekawości

poznawczej dzieci zajęcia z emisji głosu prowadzone

przez aktorów teatru gorzowskiego



Przedszkole Miejskie nr 2 26/114

      

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:

Osiągnięcia dzieci są monitorowane i analizowane, a wnioski z monitoringu wykorzystuje się

w planowaniu i realizacji procesu edukacyjnego. Uwzględniane są również zalecane warunki

i sposoby realizacji podstawy programowej. Wyniki monitorowania mają także wpływ na zmiany

w programach wychowania przedszkolnego, które wykorzystuje się w placówce. Są one

dostosowywane do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Dzięki tym działaniom dzieci mogą

rozwijać się intelektualnie, nabywać i doskonalić umiejętności przydatne we współczesnym świecie,

w szczególności sportowe i artystyczne. 

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

W przedszkolu organizuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem zalecanych warunków

i sposobów realizacji podstawy programowej.

Nauczyciele i dyrektor deklarują wykorzystanie w pracy wszystkich zalecanych warunków i sposobu realizacji

podstawy programowej (Wykres 1). Obserwacje zajęć realizowanych w przedszkolu wskazują, że ww. warunki

i sposoby są raczej wykorzystywane (3/3 obserwacje), w szczególności jeśli chodzi o właściwe proporcje

zagospodarowania czasu i wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej (Tab. 1).
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Wykres 1w
 

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 właściwe proporcje zagospodarowania czasu Prawidłowo zachowane proporcje czasowe: 2/5 -

czynności opiekuńcze, 1/5 swobodne zabawy dzieci, 1/5

zajęcia dydaktyczne, 1/5 zabawy na świeżym powietrzu

2 wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności

fizycznej dzieci
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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.

Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia dzieci oraz podejmują działania na postawie

wniosków z prowadzonych analiz osiągnięć swoich wychowanków.

Wszyscy nauczyciele w ankietach zadeklarowali, że monitorują osiągnięcia dzieci w różny sposób (Tab. 1).

Zwracali uwagę na wykorzystanie obserwacji w prowadzonym monitoringu osiągnięć. Podczas obserwacji zajęć

stwierdzono, że nauczycielki zadają pytania dzieciom (2/3 obserwacje), sprawdzają czy dzieci zrozumiały

polecenie (1/3 obserwacje), sprawdzają jak dzieci wykonują zadania (1/3 obserwacje) oraz stwarzają dzieciom

możliwość zadawania pytań (1/3) i proszą o wypowiedzenie się (1/3). Zdaniem dyrektora osiągnięcia dzieci są

analizowane. Nauczyciele podali przykłady wniosków wynikających z monitorowania osiągnięć dzieci oraz

działań podejmowanych na ich skutek. Dotyczą one przede wszystkim doskonalenia umiejętności słabiej

opanowanych przez dzieci (Tab. 2). Przykłady działań podejmowanych w wyniku przeprowadzanych analiz

osiągnięć dzieci podane przez dyrektora miały charakter bardziej zróżnicowany. Wpływały one zarówno

na programy i metody pracy z dzieckiem jak i z rodzicami (Tab. 3). 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 3

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zadaję pytania 3 / 0 100 / 0

2 proszę dzieci o wypowiedzenie się 3 / 0 100 / 0

3 wykorzystuję różne techniki badawcze 3 / 0 100 / 0

4 zbieram informacje zwrotne od dzieci 3 / 0 100 / 0

5 stwarzam dzieciom możliwość zadawania pytań 3 / 0 100 / 0

6 sprawdzam, w jaki sposób dzieci wykonują zadania 3 / 0 100 / 0

7 daję informację zwrotną dzieciom 3 / 0 100 / 0

8 posługuję się indywidualną dokumentacją każdego dziecka 3 / 0 100 / 0

9 sprawdzam, czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie 3 / 0 100 / 0

10 inne, jakie? 3 / 0 100 / 0

11 nie monitoruję 0 / 3 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy wnioski te zostały wdrożone? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WN] (8299)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prowadzenie ćwiczeń w zakresie rozwoju mowy żeby dzieci mówiły, prowadziliśmy ćwiczenia mowy i

języka

2 prowadzenie ćwiczeń poprawiających koncentrację mamy więcej gier planszowych, szachy były, pojęcia

matematyczne kształtuję

3 uatrakcyjnianie ćwiczeń nie mogę z dzieckiem pracować w takiej sytuacji, która

go nie zaciekawi, tylko szukam takiego zajęcia, które

dziecku się podoba

 

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.3

Numer Analiza Cytaty

1 analiza osiągnięć dzieci miała wpływ na: dostosowanie

programów nauczania przedszkolnego do potrzeb dzieci,

planowanie pracy, konsultacje ze specjalistami, rozmowy

z rodzicami, wdrożenie programów w celu pogłębienia

wiedzy, umiejętności, postaw dzieci, dostosowanie

metod i form pracy.

- dostosowanie programów do potrzeb dzieci, - do

planowania pracy, - do konsultacji z rodzicami i

specjalistami, - wdrożenie programów w celu pogłębienia

wiedzy, umiejętności, postaw dzieci, - dostosowanie

metod i form pracy w celu zaspokojenia dziecięcych

potrzeb i zainteresowań.

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. 

Działania podejmowane w przedszkolu na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania

osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności sportowych i artystycznych oraz

wpływają na ich rozwój intelektualny.

Wszyscy rodzice wypowiadający się w ankiecie są zdania, że przedszkole pomaga ich dzieciom rozwijać

zainteresowania (Wykres 1). Zdaniem pedagogów dzieci są dobrze przygotowywane do podjęcia nauki w szkole

podstawowej, ponieważ przedszkole uczy zachowań społecznych, rozwija samodzielność i możliwości

intelektualne oraz kształtuje gotowość do nauki czytania, pisania i liczenia (Tab. 1). Według dyrektora na rozwój

umiejętności i zainteresowań dzieci mają wpływ realizowane programy (np. "Główka pracuje", "Młody inżynier")

oraz dodatkowe zajęcia artystyczne i sportowe (Tab. 2).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

opisane w podstawie programowej? [WN] (8300)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wzrost umiejętności społecznych odważnie idą do szkoły, nie boją się tego przejścia,

często bywamy w szkole

2 rozwój samodzielności kiedy chodzimy na basen, do Chemika, dzieci ćwiczą

samodzielne ubieranie się

3 gotowość do nauki czytania i pisania 90% dzieci przygotowanych jest na poziomie wysokim

4 przygotowanie do liczenia są dobrze przygotowane do liczenia, przeliczania
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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 Cytaty

1 realizacja programu "Główka pracuje" umożliwia lepsze

przygotowanie dzieci do nauki w szkole, udział w

projekcie "Młody inżynier" wpływał na rozwój umysłowy

dzieci, pomagał zaspokoić ich ciekawość, uczył

wnioskowania, dzieci uczestniczą w zajęciach

artystycznych i sportowych w przedszkolu i poza

przedszkolem

mamy program "Główka pracuje" – zależało nam, żeby

dzieci były dobrze przygotowane do szkoły, szczególnie

te, które poszły wcześniej do szkoły, dużo pracowałyśmy

jeśli chodzi o zaspokojenie ciekawości dzieci – były

zajęcia specjalnie dobrane do możliwości młodszych

dzieci projekt "Młody Inżynier" – dało to dzieciom dużo,

w kolejnych dniach dzieci opowiadały o wrażeniach,

chciały wykonywać doświadczenia, była to szansa do

porównań i formułowania wniosków zajęcia artystyczne

w przedszkolu i w ramach wyjść i zajęć poza placówką

zajęcia sportowe poza przedszkolem – w szkole

podstawowej nr 17, mieliśmy zawody sportowe na

stadionie AWF-u, chodziliśmy z dziećmi na Orlik przy ZS

Specjalnych, korzystamy z Sali w MCK,

Obszar badania:  Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich

zainteresowań. 

Zmiana realizowanych programów wychowania przedszkolnego następuje na skutek wniosków

z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci i ich potrzeb edukacyjnych.

Obserwacje działań przedszkolaków, ich zachowań, analiza prac powodują modyfikacje realizowanych działań.

Wprowadza się na przykład więcej zajęć ruchowych, sportowych, kiedy stwierdza się wzmożoną potrzebę ruchu.

Bądź stosuje się metody wyciszające i relaksujące, gdy pojawiają się problemy emocjonalne. W szczególności

dostosowuje się programy wszelkich zajęć dodatkowych i rozwijających do zdiagnozowanych potrzeb dzieci

w taki sposób, aby przyczyniały się do rozwoju wychowanków.
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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:

Dzieci z ochotą i zaangażowaniem uczestniczą w oferowanych przez przedszkole zajęciach.

Nauczycielki proponują wszystkim dzieciom różne rodzaje aktywności, wykorzystując w tym celu

dostępne środki i możliwości. Przedszkolaki są uczone samodzielności poprzez zachęcanie

i umożliwianie im wykonywania wszelkich czynności podczas pobytu w przedszkolu oraz wyboru

zabaw. Z własnej inicjatywy dzieci podejmują przede wszystkim różnorodne zabawy swobodne.

 Często mają również prawo wyboru działań. Wszystkie przedszkolaki uczestniczą w wielu

przedsięwzięciach podejmowanych przez miasto Gorzów Wlkp. oraz akcjach charytatywnych

i ekologicznych.

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

nich uczestniczą.

Dzieci z ochotą i zaangażowaniem uczestniczą w oferowanych przez przedszkole zajęciach.

Wszyscy ankietowani rodzice przedszkolaków są zdania, że ich dzieci chętnie biorą udział w przedszkolnych

zajęciach (Wykres 1). Podobną opinię prezentują również pracownicy niepedagogiczni placówki (Tab. 1)

i partnerzy, z którymi przedszkole współpracuje (Tab. 2). Według nich dzieci lubią szczególnie zajęcia

artystyczne i sportowe, które odbywają się w przyjaznej i otwartej atmosferze. Dzieci lubią zajęcia edukacyjne

i swobodne, chociaż nie wszystkie elementy tych zajęć im odpowiadają (Tab. 3 i  Tab. 4). Obserwacje zajęć

prowadzonych w przedszkolu wskazują, że większość wychowanków uczestniczy w nich z zaangażowaniem (3/3

obserwacje).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach? [WPN] (2830)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dzieci lubią zajęcia artystyczne Najbardziej lubią zajęcia plastyczne, artystyczne,

starszacy więcej muzyczne

2 dzieci angażują się w zajęcia sportowe Lubią też zajęcia sportowe, starsi tak, a chłopcy to

wiadomo piłka. Czasami cały dzień kręcę skakanką
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy, Państwa zdaniem, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? Co

na to wskazuje? [WP] (8281)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dobra atmosfera przedszkola dzieci bardzo lubią to przedszkole, chętnie się uczą i są

bardzo otwarte, chcą się wiele dowiedzieć

2 dzieci chętnie zostają w przedszkolu byłam świadkiem, kiedy dziecko nie chciało wracać do

domu, chciało się jeszcze pobawić w przedszkolu

3 dzieci lubią zajęcia często bywam tu w przedszkolu i wiem, że dzieci są

bardzo zainteresowane udziałem w zajęciach

4 zaangażowanie dzieci w zajęcia kiedy dzieci u nas ćwiczą w sali, dzieci są tak

entuzjastyczne w wykonywaniu ćwiczeń, z przyjemnością

słuchamy reakcji dzieci na placu zabaw, w ogrodzie

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co Wam się dzisiaj najbardziej podobało na zajęciach w przedszkolu? [WDPO] (8099)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zajęcia swobodne układanie z klocków

2 zajęcia edukacyjne lepienie jabłka, malowanie, śpiewanie

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: A co Wam się dzisiaj nie podobało? [WDPO] (8100)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 elementy zajęć naśladowanie ptaków

2 elementy zabawy gra w "bombę"
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. 

Podczas zajęć nauczycielki proponują wszystkim dzieciom różne rodzaje aktywności, wykorzystując

w tym celu dostępne środki i możliwości.

Jak wynika z wywiadu z dyrektorem i nauczycielkami, stosują one różnorodne metody i formy pracy oraz

pomoce dydaktyczne, urozmaicają proponowane przedszkolakom działania, wprowadzają dużo nowych,

umożliwiają dzieciom dokonywanie wyboru, aktywnie uczestniczą w zajęciach z dziećmi (Tab. 1). Podobne

wnioski można sformułować na podstawie przeprowadzonych w placówce obserwacji zajęć (Tab. 2), podczas

których nauczycielki reagowały na brak zaangażowania dzieci w zajęcia w każdej (2/3 obserwacje)

lub w większości sytuacji (1/3 obserwacja). Warto podkreślić, że dyrektor wymieniła szereg zajęć dodatkowych,

które odbywają się w przedszkolu i są adresowane do wszystkich dzieci. Są to: 

● "Hallo" - język angielski, 

● "Raz, dwa, to jest gra" - nauka gry na instrumentach perkusyjnych, 

● "Kolory, kształty" - bazgranie, kolorowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, tworzenie, 

● "Nauki Franka i Anutki" - muzyka, taniec, śpiew, 

● "Cuda przyrody" - doświadczenia, eksperymenty, wycieczki, 

● "Cztery kółka" - zabawy z pojęć matematycznych. 

Dzieci, zapytane o ulubione zabawy i zajęcia wymieniły przede wszystkim zabawy w sali i na powietrzu oraz

karty pracy (Tab. 3). Zdaniem rodziców dla dzieci bardzo atrakcyjne są wszelkie wycieczki, konkursy, spotkania

z ciekawymi ludźmi oraz zabawy klockami i zajęcia plastyczne. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania Państwo podejmują, by dzieci były aktywne? [WN] (2834)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wykorzystanie różnych pomocy dydaktycznych iedawno zakupiliśmy taka grę, która pomaga dzieciom

ćwiczyć celność rzutu

2 wymiana zabawek kiedy dziecko ma coś nowego, jest bardziej

zainteresowane, zmieniamy zabawki

3 pochwała zachęcamy pochwałą, zawsze chwalimy osiągnięcia

4 różnorodność zajęć pokazujemy nowe zabawy, wszystkie zabawy ruchowe,

zawody sportowe, wyjścia poza przedszkole, udział w

konkursach międzyprzedszkolnych – to wszystko

zachęca dzieci do aktywności

5 umożliwienie dzieciom wyboru zajęć nie zabraniamy im pytać, dajemy wybór, proponujemy

zajęcia dodatkowe

6 stosowanie metod aktywnych dzieci wymyślają gry planszowe, wykonują

zabawki-stosujemy metody aktywne
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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 Cytaty

1 nauczycielki stosują różne pomoce dydaktyczne,

materiały do zajęć, zachęcają do udziału w zajęciach,

zabawie, tłumaczą, demonstrują sposób działania, same

uczestniczą w zabawie, chwalą i nagradzają dzieci za

pozytywne zachowania

Nauczycielka zachęca dzieci do wspólnej zabawy, sama

w niej uczestniczy, zwraca uwagę dzieciom, które

podejmowały inne aktywności, nie związane ze zleconym

zadaniem, Organizuje zgadywanki, proponuje zabawę z

piłka, nagradza pochwałą lub znaczkiem za pozytywne

zachowanie lub dobrą odpowiedź, Nauczycielka

wykorzystała chustę animacyjną na początku zajęcia,

jednak dzieci miały problem z wykonywaniem poleceń

(niektóre nie umiały, inne nie miały ochoty), chociaż

nauczycielka tłumaczyła i demonstrowała sposób

działania, do wykonania pracy plastycznej

zaproponowała nowy materiał - masę solną, która

zainteresowała dzieci - wszystkie lepiły, a potem

malowały farbami swój wytwór (jabłko)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które zabawy i zajęcia w przedszkolu najbardziej lubicie? [WGD] (2835)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zajęcia edukacyjne ja też lubię karty pracy

2 zabawy ruchowe w sali i na pdwórku lubię bombę (zabawę ruchową), chodzić na podwórko

3 różne rzeczy lubię dużo rzeczy

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Dzieci są uczone samodzielności poprzez zachęcanie i umożliwianie im wykonywania różnych

czynności podczas pobytu w przedszkolu oraz wyboru zabaw swobodnych.

Podczas obserwacji zauważono, że nauczycielki tak prowadzą zajęcia, aby dzieci w większości sytuacji (3/3

obserwacje) mogły same wybierać zabawy, w które chcą się bawić. Przedszkolaki są też w niektórych

sytuacjach (2/3 obserwacje) zachęcane do samodzielnego wykonywania zadań. Jak stwierdzili pracownicy

placówki, stosuje się różne sposoby zachęcania dzieci do samodzielności (Tab. 1). Według dyrektora zwykle

dzieje się to poprzez pokaz nauczyciela, dobry przykład, zabawę, zastosowanie pacynek, kukiełek, wierszyków,

rymowanek, chwalenie. Dzieci mogą być samodzielne w różnych sytuacjach w przedszkolu. Same przedszkolaki

mają duże poczucie możliwości wykonywania zadań i czynności w przedszkolu bez pomocy dorosłych (Tab. 2). 
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zachęcanie słowne motywuje się je, zachęca, przynajmniej ja tak robię –

spróbuj, potrafisz

2 pochwała i nagroda jak się starają, to bijemy im brawo, często są dyżurnymi

w nagrodę

3 poprzez samodzielne wykonywanie zadań pełnią dyżury, robią to chętnie

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie czynności wykonujecie w przedszkolu sami? [WGD] (8274)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zadania podczas zajęć robimy sami karty pracy, a pani tylko mówi, co mamy

robić

2 czynności samoobsługowe myjemy ręce, zęby, załatwiamy się, sami ubieramy się,

wiążemy sami buty, ja umiem

3 zabawy swobodne możemy sami się bawić, lubię sobie rysować, bawię się z

Frankiem w budowniczego, lubię sama rysować

4 pełnienie dyżuru w sali dyżurny sam zbiera talerze, pomaga pani

5 spożywanie posiłków sami jemy, nakładamy warzywa widelcem, robimy

kanapki

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

Z własnej inicjatywy dzieci podejmują przede wszystkim różnorodne zabawy swobodne. Mają często

również prawo wyboru działań. 

Przedszkolaki inicjują zabawy sytuacyjne, sportowe, gry dydaktyczne, działania plastyczne, starszaki wymyślają

gry planszowe. Przedszkole dostarcza dzieciom klocki, materiały do konstrukcji, materiały do prac plastycznych,

zapewnia miejsce i sprzęt do gier i zabaw sportowych (Tab. 1). Podczas obserwacji zajęć kilkoro dzieci (2/3

zajęcia) podejmowało działania z własnej inicjatywy, a w zabawach swobodnych wszystkie dzieci przejawiały

inicjatywę. Na terenie przedszkola, w szczególności w szatni i salach, wyeksponowane są wytwory dzieci. 



Przedszkole Miejskie nr 2 38/114

      

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zabawy konstrukcyjne często proszą o budowanie domów z kartonów, to dzieci

wymyśliły, lubią zabawy konstrukcyjne, Pan Maciek

załatwia kartony w sklepach, nie trzeba w sumie ich

zachęcać, bo same budują domy i tunele

2 zabawy ruchowe Pan Zenek zmontował im kosz do gry w piłkę, są różne

sprzęty, np. rowerki, w chowanego się bawią

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

Wszystkie przedszkolaki uczestniczą w działaniach charytatywnych, ekologicznych i innych,

podejmowanych przez miasto Gorzów Wlkp.

Według zgodnej opinii dyrektora, rodziców i partnerów dzieci chętnie włączają się w akcje o charakterze

ekologicznym i charytatywnym (Tab. 1). Na podkreślenie zasługuje systematyczny udział dzieci we wszelkiego

rodzaju inicjatywach i działaniach realizowanych przez Urząd Miasta lub inne instytucje miejskie,

w szczególności, znajdujące się w sąsiedztwie, Miejskie Centrum Kultury (Tab. 2). 

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 Cytaty

1 działania charytatywne: zbiórka nakrętek, ubrań, pomoc

dla schroniska dla zwierząt, sadzenie żonkili, wysyłanie

kartek do chorych dzieci, udział w "Korowodzie

wrażliwości", działania ekologiczne: akcja "sprzątanie

świata", segregowanie śmieci, udział w akcji

"Ekoprzedszkolaki"

zbiórka nakrętek, ubrań, sadzenie żonkili, korowód

wrażliwości, - pomagamy zwierzętom, - uczestniczyliśmy

w akcji "Ekoprzedszkolaki", w akcji sprzątania świata,

segregujemy śmieci, - wysyłamy kartki do chorych

dzieci, - organizujemy pomoc dla schroniska.
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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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 działania charytatywne zbierają nakrętki, chodzą do Hospicjum, zbierają karmę

dla schroniska, Pola Nadziei-przez to, że uczestniczą w

tej akcji, dzieci zmuszają rodziców do kupienia cebulek

2 działania organizowane przez miasto dzieci aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach,

które organizuje miasto, są uczestnikami koncertów

MCK, pokazują, jak przedszkolaki fajnie się bawią, jak

potrafią korzystać ze środowiska, wychodzenie na

zewnątrz, reprezentowanie "małego obywatela" – uczą

dzieci jak się zachować, jak korzystać z dóbr kultury, np.

słuchanie katarynki podczas Dni Miasta

3 działania ekologiczne że są dzieci widoczne podczas Sprzątania Świata
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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:

W badanym przedszkolu na uwagę zasługuje panująca w nim domowa atmosfera, którą tworzą

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacje pomiędzy pracownikami placówki, rodzicami oraz

dziećmi. Dzięki tej atmosferze oraz odpowiedniej lokalizacji i działaniom podejmowanym przez cały

personel przedszkolny we współpracy z rodzicami dzieci mają powszechne poczucie

bezpieczeństwa. Przedszkole realizując swój plan pracy podejmuje działania wychowawcze

wzmacniające właściwe postawy, w efekcie których dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich

oczekuje, choć część z nich nie zawsze je stosuje. Przedszkole podejmuje również szereg

efektywnych działań ukierunkowanych na kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za

działania własne i za działania podejmowane w grupie. Przedszkole stwarza wychowankom sytuacje

do podejmowania samodzielnych decyzji i brania odpowiedzialności za nie. Realizowane

w przedszkolu działania wychowawcze są monitorowane na bieżąco i modyfikowane na podstawie

formułowanych wniosków. Do oceny efektywności działań wychowawczych i ich modyfikowania

włączani są również rodzice. Niemniej w przypadku większości rodziców partycypacja w ocenie

i modyfikowaniu działań wychowawczych skoncentrowana jest na tych, które podejmowane są

w stosunku do ich własnych dzieci. 
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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 panuje domowa atmosfera, relacje pomiędzy pracownikami placówki, rodzicami oraz

dziećmi oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Położenie budynku, warunki lokalowe oraz

działania podejmowane przez personel przedszkolny we współpracy z rodzicami przyczyniają się

do powszechnego poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci.

Wszyscy pracownicy przedszkola, nauczycielki, jak i pracownicy niepedagogiczni, a także rodzice tworzą

przyjazną atmosferę, dzięki której wszyscy czują się bardzo dobrze. Rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc

nauczycielek, ponieważ współpraca oparta jest na zasadzie partnerstwa i wzajemnej życzliwości. Podobne

relacje można zaobserwować pomiędzy dziećmi, rodzicami i personelem pomocniczym, który jest otwarty,

życzliwy i angażuje się we wszystkie uroczystości przedszkolne (Tab.1, Tab. 2 i Tab. 3). Relacje pomiędzy

dziećmi generalnie opierają się na zasadzie koleżeństwa, a przyjaźnie pomiędzy nimi przenoszone są również

na grunt prywatny i pozytywne relacje pomiędzy rodzicami. Rodzice podczas wspólnych spotkań dostrzegają

zmiany w dzieciach zachodzące podczas pobytu w przedszkolu, które według nich nauczycły się współpracować

i negocjować (Tab. 4). Niemniej podczas obserwacji zajęć sporadycznie zdarzały się sytuacje, w których

niektóre dzieci zachowywały się w sposób niepożądany (Tab. 5), co potwierdza opinię pracowników

niepedagogicznych, iż zdarzają się sytuacje, w których dzieci zachowują się niewłaściwie (Tab. 6).

Położenie budynku, przestrzeń wokół niego oraz podejmowane przez przedszkole działania powodują, iż dzieci

czują się bezpiecznie. Spośród całej badanej populacji w dwóch przypadkach dzieci zgłaszały obawy, lecz

w opinii rodziców wynikały one raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia (Wykres 1j).

Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone w taki sposób, aby dzieci były bezpieczne. Stan

techniczny urządzeń jest monitorowany i wszelkie usterki są naprawiane. Mankamentem są pomieszczenia

sanitarne, które znajdują się w piwnicy. Niemniej są one przestronne i zadbane. Plac zabaw wyposażony jest

w zabawki (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, bujaki) w dobrym stanie technicznym, teren jest zadbany

(zieleń, kwiaty) i dobrze utrzymany (Tab. 7). Podejmowane przez przedszkola działania mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom związane są z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego urządzeń,

prowadzeniem próbnych ewakuacji, realizacją pogadanek dotyczących bezpieczeństwa oraz warsztatów

dogoterapii (Tab. 8), a także uczeniem dzieci zasad jakich należy przestrzegać podczas bieżącej pracy

wychowawczej. W każdej grupie został stworzony kodeks, do którego każde dziecko wnosiło swoje propozycje,

są opracowane regulaminy spacerów i wspólnych wyjść. W badanym przedszkolu nauka zasad, jakich należy

przestrzegać odbywa się poprzez realizację programu wychowawczego oraz programu dotyczącego

bezpieczeństwa realizowanego we współpracy z policją. Nauczycielki tworzą atmosferę emocjonalnego

bezpieczeństwa dzieci, a podczas większości obserwowanych sytuacji dbały o fizyczne bezpieczeństwo dzieci,

zwracają uwagę na ich zachowania zarówno w przedszkolu, jak i podczas wycieczek. 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 współpraca Wspólnie organizują różne imprezy, wyjazdy, wycieczki

2 otwartość Obserwuję codziennie rano rodziców, rozmawiają z

nauczycielkami o swoich oczekiwaniach, problemach

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę opisać Państwa relacje z pracownikami przedszkola. [WR] (8493)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 bardzo dobre O jednej pani z kuchni mówią babcia
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 przyjaźni i koleżeństwa na zasadzie przyjaźni, koleżeństwa, dzieci tworzą ze

sobą grupy koleżeńskie, odwiedzają się w domach,

rodzice się znają i dzieci również się odwiedzają, dzieci

chętnie dzielą się swoimi zabawkami

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 współpracują ze sobą Współpracują ze sobą

2 negocjują Mnie to najbardziej podoba się sztuka negocjacji, mój

syn się bawił samochodem, którym też chciał się bawić

drugi chłopiec i wtedy on powiedział "ten samochód jest

jeden, to odstawmy i weźmy dwa takie same i będziemy

się bawić"

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy podczas zajęć na placu zabaw/terenie przyszkolnym pojawiają się jakieś zachowania

agresywne? W jaki sposób reagują na nie nauczyciele/personel pomocniczy? [OP] (8393)

Tab.5

Numer Analiza Cytaty

1 Sporadyczne zachowania agresywne, na które

nauczycielki w większości reagowały.

Sporadycznie pojawiały się zachowania agresywne

polegające na popychaniu i szczypaniu. Nauczycielki nie

zawsze reagowały na takie sytuacje, w przypadkach

przez nie zauważonych przeprowadziły rozmowy, które

kończły się przeprosinami ze strony winowajcy. Zdarzało

się, że pojedyncze dzieci rzucały kamykami, którymi

pokryta jest część podłoża placu zbaw - nauczycielka

zwracała uwagę na niewłaściwe zachowanie dziecka.

 



Przedszkole Miejskie nr 2 44/114

      

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.6

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 łazienki W łazienkach, czasami się kłócą, mają do siebie różne

pretensje Jak się coś wydarzy, to staramy się uspokoić,

żeby nie płakały

2 podwórko Zdarzają się częściej na podwórka,

3 sale A ja uważam, że w sali, bo tam jest dużo dzieci i jak ktoś

weźmie samochód, to wtedy inni też chcę, Ja np. wtedy

proszę, daj mu się pobawić, albo mówię 10 min Ty, a

potem Ty. Jak się coś wydarzy, to pytamy, a do

wyciszenia zapraszamy do kącika emocji, wcześniej

muszą się przeprosić.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.7

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rodzinna atmosfera Jest tu dużo chętnych, bo tu jest atmosfera, dzieci mają

tu jak w domu, są przytulane.

2 zabezpieczenie na wycieczkach w postaci odpowiedniego

ubrania i sprzętu

Dzieci mają kamizelki odblaskowe, jednakowe czapeczki

firmowe przedszkola, mamy koszulki z logo przedszkola,

mamy wąż, żeby dzieci mogły trzymać

3 zamknięty teren Obiekt jest zamknięty, jest brama, furtka do parku.

Mogą poruszać się na wyznaczonym terenie.

4 bezpieczne, atestowane zabawki na placu zabaw Sprzęty na placu zabaw są na stałe, ale też są chowane

na zimę, są wszystkie z atestem.

5 dobre samopoczucie dzieci Dzieci czują się bezpiecznie, bo to widać, są wesołe i

uśmiechnięte,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu dba się o bezpieczeństwo dzieci? [WPN] (2849)

Tab.8

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dbałośc o stan techniczny bazy przedszkola Prowadzę bieżące naprawy, zakładane są taśmy

ostrzegawcze, przy wejściu głównym robiłem poręcz dla

niepełnosprawnych

2 pogadanki Do dzieci zaprasza się straż i policję, są pogadanki,

3 prowadzenie próbnych ewakuacji

4 zajęcia z dogoterapii

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

Przedszkole podejmuje skuteczne działania wychowawcze w efekcie których dzieci wiedzą jakich

zachowań się od nich oczekuje. 

W opinii rodziców dzieci w przedszkolu są jasno informowane o tym, jakich zasad postępowania należy

przestrzegać (Wykres 1j). Według pracowników niepedagogicznych dzieci potrafią się zachować zgodnie

z zasadami, jakie są im przekazywane, choć są takie, które wykazują się nieposłuszeństwem (Tab. 1). Dzieci

znają zasady dotyczące ich zachowań (Tab. 2) oraz w większości je stosują, tj. bawią się wspólnie, pomagają

sobie wzajemnie, słuchają instrukcji do zadania lub zabawy. Niemniej Podczas obserwowanych zajęć zdarzały

się przypadki niesubordynowanych zachowań dzieci. Kilku chłopców popychało się, nie słuchało poleceń

nauczycielki, dwie dziewczynki pokłóciły się o zabawkę, podczas zabaw swobodnych dwoje dzieci starało się

przeszkadzać innym, psociły. Podczas posiłków dzieci zachowywały się bardzo swobodnie, jedno z dzieci nie

przestrzegało ustalonych zasad.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uzasadnienie. [WPN] (8384)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dzieci starają się w większości dobrze wypaść W grupach to większość się stara i chce, ale czasami się

zdarza, że im nie wychodzi

2 nieposłuszeństwo Największy problem mają z nieposłuszeństwem, chcą się

bawić tym a nie czymś innym, jest grupa dzieci

stanowczych, które mają swoje charaktery, nie są uległe

3 wykluczenie z zabawy Czasami mówią " ty się dzisiaj z nami nie bawisz"
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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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dzieciom w przedszkolu wolno się bawić - wolno się bawić samemu, - wolno rysować

2 dzieci mogą się w przedszkolu rozwijać - poznawać świat, - poznawać zabawki i wierszyki, -

czytać i oglądać książeczki, - można być przyjacielem

przyrody

3 w przedszkolu należy dbać o porządek, zdrowie i higienę - trzeba sprzątać zabawki, - jeść obiad, pić wodę, - myć

zęby

4 nie wolno niszczyć mienia - nie wolno psuć zabawek, - nie wolno rzucać zabawek, -

nie wolno rzucać zabawkami w innych, - nie wolno

wylewać picia, rzucać jedzenia i szklanek na podłogę,

5 nie wolno zachowywać się agresywnie - nie wolno bić się, - nie wolno dokuczać innym, - nie

wolno się bić i kaszleć na drugiego, - nie wolno gryźć

dzieci, - nie wolno przepychać się jak idziemy do

łazienki, bo są schody, - nie wolno kopać, - nie wolno

ciągnąć za włosy

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

oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

W badanym przedszkolu podejmowane są działania wychowawcze mające na celu wzmacnianie

właściwych zachowań oraz eliminowanie zagrożeń.    W efekcie tych działań dzieci znają zasady

właściwego zachowania, choć nie wszystkie się do nich stosują.

Nauczycielki podejmują działania wzmacniające zachowania dzieci zgodne z przyjętymi normami. Do działań

tych należy przede wszystkim chwalenie na forum grupy, czy też przed rodzicami oraz nagradzanie pełnieniem

funkcji dyżurnego, drobnymi upominkami oraz dyplomami. Do działań wzmacniających właściwe zachowania,

a także piętnujących niepożądane należy zaliczyć pracę z dziećmi na podstawie bajek i historyjek, z których

dzieci mogą czerpać dobre wzorce (Tab. 1). Rodzice dostrzegają działania nauczycielek i szczególnie podkreślają

wagę takich działań jak wdrażanie do higieny, prowadzenie rozmów o zasadach zachowania w grupach oraz

pogadanek przez osoby z zewnątrz, a także motywowanie do właściwych zachowań i wyciąganie konsekwencji

w przypadku nieprzestrzegania określonych zasad (Tab. 2). W przypadku pojawiających się niepożądanych

zachowań dzieci nauczycielki raczej na nie reagują poprzez rozmowę, która skutkuje zadośćuczynieniem ze

strony agresora. Do innych sposobów postępowania w sytuacjach, gdy pojawiają się niepożądane zachowania

należy stosowanie systemy nagród i kar, odnoszenie się do kodeksu grupowego, poszukiwanie przyczyn złego

zachowania i rozmowy z rodzicami (Tab. 3 i Tab. 4). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu wzmacnia się pożądane zachowania dzieci? [WN] (8380)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 pochwały na forum grupy chwalimy przede wszystkim, pochwała na forum grupy

2 nagradzanie funkcją dyżurnego nagradzamy funkcją dyżurnego

3 dyplomy na koniec roku dajemy dyplomy,

4 drobne upominki mamy zaczarowaną szafę, z której dzieci dostają drobny

upominek

5 chwalenie przed rodzicami chwalimy przed rodzicami przy dziecku jego zachowanie,

6 podawanie dobrych przykładów podajemy dobry przykład z bajek i historyjek

 

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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prowadzenie pogadanek przez osoby z zewnętrz Pogadanki, wizyty policjantów lub strażaków

uświadamiają dzieciom jak powinny się zachować

2 wdrażanie do utrzymywania porządku i higieny dyżurni sprzątają po posiłku – syn mi pokazywał jak

trzeba zbierać naczynia, jak się myje ręce

3 wyciąganie konsekwencji w przypadku nie

przestrzegania zasad

Są chwile odosobnienia przy stoliku kiedy musi się

dziecko wyciszyć, zawsze jest rozmowa jeśli dziecko coś

źle zrobiło

4 współpraca z rodzicami jak odbieram dziecko to na bieżąco wiem co się dzieje z

dzieckiem, .... doprowadzono do rozmów z rodzicami

innych dzieci i w efekcie się teraz zmieniło i widzę, że np.

mój syn potrafi negocjować.

5 motywowanie dzieci do właściwych zachowań naklejki, pieczątki, kropki na strojach mikołajków

6 chwalenie Dla dziecka największą pochwałą jest to, że pani

zauważyła aktywność i zachowanie, pamięta o tym przez

cały dzień i mówi o tym rodzicom,

7 rozmowy o zasadach zachowania w grupach
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(8379)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prowadzenie rozmów z dziećmi i ich rodzicami ważne jest, żeby rodzic wiedział co się dzieje w

przedszkolu, ważna jest współpraca z rodzicem

2 poszukiwanie przyczyn złego zachowania najpierw próbujemy się dowiedzieć dlaczego dziecko źle

się zachowuje

3 ukaranie dziecka karą jest kącik emocji, a największą karą jest chyba

upomnienie przez panią dyrektor odsuwamy od zabawy

karą jest odebranie funkcji dyżurnego

4 odnoszenie się do kodeksu grupowego

5 doprowadzenie do zadośćuczynienia

 

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 uczenie zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie

przedszkolaka

2 wzmacnianie właściwego przykładu poprzez podawanie

przykładów

3 stosowanie systemu nagród i kar pioętnowanie złego zachpwania, nagradzanie dzieci -

pieczątki, naklejki, a nagroda wzorowego przedszkolaka,

przyznawane jest na koniec roku

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

własne i działania podejmowane w grupie.

W badanym przedszkolu kształtuje się odpowiedzialność dzieci za działania własne i podejmowane

w grupie, a zachęcanie wychowanków do podejmowania samodzielnych decyzji i brania

odpowiedzialności za nie odbywa się się najczęściej podczas zabaw swobodnych, natomiast

w mniejszym stopniu podczas realizacji zajęć dydaktycznych.

W przedszkolu kształtowane są postawy odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane

w grupie poprzez uczenie ich zasad, jakich należy przestrzegać (Tab. 1), organizację pracy w zespołach,

wyznaczanie zadań związanych z pielęgnacja ogródka przedszkolnego oraz opieką nad przedszkolnym kotem,

młodszymi dziećmi, pełnieniem dyżurów (Tab. 2). Nieco słabiej wypadają działania ukierunkowane

na podejmowanie przez dzieci decyzji i brania odpowiedzialności za nie, które podczas obserwacji zajęć
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dydaktycznych wprowadzane były sporadycznie i związane były z doborem materiałów lub technik pracy.

Częściej mają one miejsce podczas zabaw swobodnych, spożywania posiłków i wyboru "pary" podczas spacerów

(Tab. 3). Same dzieci zapytane o samodzielność w wyborze zabawy wskazały na możliwości zabawy klockami

lego, skakania, stania na rękach oraz wyścigi samochodowe (Tab. 4). 

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 Cytaty

1 formułowanie kodeksu przedszkolaka

2 prowadzenie rozmów, co jest dobre, a co złe

3 pokazywanie i tłumaczenie, w jaki sposób należy się

zachować

uczymy zasad zachowania przy stole, uczymy, że

sprzątamy zabawki, dzielimy się zabawkami, uczymy

używania słów "proszę, dziękuję, przepraszam"

4 chwalenie za właściwe zachowania kiedy sprzątamy, chwalę bardzo te dzieci, które ładnie

sprzątają

5 scenki dramowe w sytuacjach konfliktowych

6 stosowanie bajek terapeutycznych

7 udział w programach na temat bezpieczeństwa

 

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 Cytaty

1 praca w zespołach to jest tak, że kiedy jest praca w zespołach, to jeden

drugiego pilnuje, żeby dobrze pracować

2 sprawowanie dyżurów dyżury w grupach stanowiące formę nagrody za

właściwą postawę

3 sprawowanie opieki dzieci starsze uczą młodsze jak powinny się

zachowywać, sprawują opiekę nad przedszkolnym

kotem, pielęgnują rośliny w ogrodzie

 



Przedszkole Miejskie nr 2 51/114

      

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 Cytaty

1 podczas zabaw dowolnych

2 wybór bajek do czytania

3 wybór jedzenia mogą jeść tylko chleb z masłem, albo z wędliną, z

warzywami

4 dobór kolegów do zabwy podczas spaceru mogą wybrać sobie parę

5 dobieranie materiałów i technik pracy np. kredki, farbki, nie narzucamy jak dziecko wykonuje

pracę plastyczną – jest podany tylko temat

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 w poniedziałki dzieci mogą się bawić swoimi zabawkami

2 mogą wybierać ulubione zabawy mogę bawić się klockami lego, lubię stać na rękach, lubię

skakać, wyścigi samochodowe

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze są systematycznie monitorowane

i modyfikowane na podstawie formułowanych wniosków. 

Monitorowanie działań wychowawczych oparte jest na obserwacjach dzieci podczas zajęć, wyjść na zewnątrz

przedszkola, podczas różnego rodzaju imprez. Wyniki obserwacji omawiane są podczas rad pedagogicznych

oraz konsultowane są z rodzicami. Podczas monitorowania działań wychowawczych stwierdzono, iż dzieci nie

zawsze zachowują się adekwatnie do sytuacji, np. podczas pobytu w Zespole Kształcenia Specjalnego oraz,

że sa dzieci rozchwiane emocjonalnie. W związku z tym podjęto decyzję o wzmacnianiu zachowań pozytywnych

we współpracy z rodzicami, położono również większy nacisk na ujednolicenie działań między nauczycielkami

i rodzicami, a w stosunku do dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi zmieniono sposoby postępowania,

przeorganizowano ramowy rozkład dnia, który został wzbogacony o elementy zajęć

wyciszająco-koncentrujących z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej

wyciszeniu. Wprowadzono również do realizacji w bieżącym roku programy , np. "Stop agresji" (Tab. 1 i Tab.

2). 
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rozchwianie emocjonalne dzieci najpierw dziecko było zmuszone do odsunięcia od

zabawy, teraz mamy kąciki emocji – dziecko może tam

spokojnie usiąść zająć się czymś, mają folię z bąbelkami

2 wybuchy niepohamowanej złości u jednego z chłopców okazało się, że pojawiło się drugie dziecko w rodzinie –

wspólnie z mamą ustaliłyśmy jak będziemy z nim

postępować, jak będziemy go doceniać, nagradzać,

mama zaczęła poświęcać mu więcej czasu i nastąpiła

poprawa

 

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.2

Numer Analiza Cytaty

1 Konieczne jest ujednolicenie działań między

nauczycielkami i rodzicami, a także podjęcie działań

zmniejszających impulsywność dzieci.

Na podstawie monitoringu działań wychowawczych za

celowe uznałyśmy wprowadzenie kącika emocji-

relaksacji w salach. W poprzednim roku zauważyłyśmy

dużą impulsywność kilkorga dzieci. Obserwacja ta

wymusiła na nas zmianę ramowego rozkładu dnia,

wzbogacając go o elementy zajęć

wyciszająco-koncentrujących z wykorzystaniem muzyki

aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej

wyciszeniu. Na podstawie naszych analiz wprowadzamy

ćwiczenia i zabawy poprawiające humor, zwiększające

motywacje do dobrych zachowań. Na podstawie

wniosków z monitorowania wprowadzono w bieżącym

roku kalendarzowym programy: "Stop agresji" i "Czyste

powietrze wokół nas".
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Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania

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

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

Rodzice partycypują w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych, choć w przypadku większości

skoncentrowana jest ona na działaniach podejmowanych w stosunku do ich własnych dzieci.

Z wypowiedzi nauczycielek oraz dyrektorki wynika, iż w rodzice są zachęcani do wyrażania opinii na temat

podejmowanych przez przedszkole działań wychowawczych, są pytani na temat systemu nagród, kar

i konsekwencji oraz systemów motywujących. Mają stworzoną możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami

podczas rozmów podczas wspólnych zebrań oraz spotkań indywidualnych (Tab. 1). Rodzice stwierdzili, iż

na temat skuteczności działań wychowawczych prowadzonych w przedszkolu rozmawiają na ogólnych

zebraniach, a podczas indywidualnych spotkań w odniesieniu do działań podejmowanych w stosunku do danego

dziecka. Generalnie nie widzą potrzeby zmian w proponowanych przez przedszkole działaniach (Tab. 2). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

modyfikacji działań wychowawczych? [WN] (9918)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prezentowanie efektów pracy wychowawczej mówimy rodzicom o dobrych zachowaniach, o

sukcesach, proponujemy, żeby w domu również docenić i

nagrodzić dziecko za osiągnięcia

2 prezentowanie rodzicom planów i programów działań

wychowawczych

we wrześniu podczas zebrań przedstawiamy rodzicom

program, przedstawiamy rodzicom , kodeks

przedszkolaka,

3 zachęcanie rodziców do wyrażania opinii na temat

podejmowanych działań wychowawczych

pytamy rodziców jakie mają propozycje, czy akceptują

nasze nagrody i kary, raz w miesiącu mamy dzień

otwarty dla rodziców, zostajemy wtedy dłużej i rodzic

może przyjść i porozmawiać o dziecku i działaniach,

kiedy jesteśmy z dziećmi na podwórku i pytamy

rodziców (kiedy odbierają dzieci) czy dzieci były

zadowolone z wycieczki, z warsztatów, z zawodów, itp. –

w rozmowach z rodzicami zdobywamy informacje
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 nie ma potrzeby wprowadzania zmian My jesteśmy zadowoleni z tego co się dzieje w

przedszkolu i nie widzimy potrzeby zmian,

2 rozmowy na temat dyscyplinowania chłopców Dużo jest tu rozmów na temat zachowania chłopców, -

Na zebraniu była rozmowa na temat sposobów

dyscyplinowania chłopców, była propozycja aby uderzyć

w sport, spacery, aby dzieciaki się zmęczyły, -

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

W przedszkolu podejmuje się skuteczne działania ukierunkowane na kształtowanie postawy

odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych.

Przedszkolaki znają normy i zasady funkcjonujące w przedszkolu, które są zwizualizowane w formie plakatów

i są dostępne w każdej sali. Dzięki temu nauczycielki maja możliwość odwoływania się do nich w sytuacjach,

gdy nie są one przestrzegane. Dzieci mają wpojone zasady dotyczące opieki i niesienia pomocy młodszym

koleżankom i kolegom, zdrowej rywalizacji i współpracy, co można było zaobserwować podczas wycieczki.

Ponadto dzieci uczą się odpowiedzialności pielęgnując rośliny w ogrodzie przedszkolnym oraz opiekując się

przedszkolnym kotem. Dzieci w większości sytuacji mają pozostawioną przestrzeń do samodzielności, z której

korzystają podczas wybierania rodzaju zabawy i koleżanek lub kolegów, rzadziej - sposobu pracy, czy też

odpoczynku.
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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:

W przedszkolu systematycznie prowadzi się obserwacje i diagnozy wszystkich dzieci,

analizuje ich prace i postępy w rozwoju oraz rozmawia z rodzicami o ich potrzebach

i możliwościach. Dzięki tym działaniom przedszkole pozyskuje wiedzę na temat

możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych przedszkolaków. Pozwala to również

w pewnym stopniu rozpoznać sytuację społeczną dzieci. Dlatego nauczycielki podczas

zajęć stosują różne metody i formy pracy, indywidualnie traktują wychowanków,

doceniają wszelkie osiągnięcia każdego dziecka. Wpływa to na opinię rodziców, którzy

uważają, że ich dzieci otrzymują w przedszkolu wsparcie odpowiednie do swoich potrzeb. 

Z przeprowadzonego badania wynika równocześnie, że placówka w realizacji swoich

zadań współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz, w mniejszym

stopniu, innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc. Ponadto, podczas

badania respondenci wyjaśniali, że w przedszkolu nie występują przypadki

antydyskryminacji, w związku z czym podejmuje się jedynie działania uczące dzieci

tolerancji dla innych.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

Przedszkole realizuje systematyczne działania w celu rozpoznania potrzeb i możliwości oraz sytuacji

społecznej każdego dziecka.

Nauczycielki regularnie prowadzą obserwacje i diagnozy wszystkich wychowanków, analizują ich prace i postępy

w rozwoju. Rzmawiają także z rodzicami o potrzebach i możliwościach dzieci (Wykres 1). Dzięki tym działaniom

przedszkole pozyskuje wiedzę na temat możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych przedszkolaków.

Pozwala to również w pewnym stopniu rozpoznać sytuację społeczną dzieci. Jednak zebrane podczas badania

dane wskazują, że wiedzę w tym zakresie uzyskuje się na podstawie obserwacji dzieci i rozmów z rodzicami.

Z analizy dokumentów wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 przebadano trzydzieścioro dzieci, stwierdzono
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potrzebą prowadzenia terapii logopedycznej dziewiętnaściorga (parasygmatyzm - seplenienie - pararotacyzm -

paralalie, terapia prowadzona w 4 grupach z uwagi na posiadane wady wymowy). Ponadto zdiagnozowano

dzieci uzdolnione artystycznie (17) i sportowo (4). Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 rozpoznano jedno

dziecko wymagające wsparcia (Plan działań wspierających), dla którego prowadzone są zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne. W związku z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami wychowanków przedszkole

realizuje planowe zajęcia wspierające i rozwijające (Tab. 1).

Wykres 1j
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zajęcia logopedyczne jeśli zauważymy, że dziecko ma problemy np.

logopedyczne, to prosimy rodziców o skorzystanie z

zajęć logopedycznych, same prowadzimy ćwiczenia

2 zajęcia integrujące stosuję wiele zajęć integrujących, np. metodą Klansa,

uczę dziecko zasad, np. pokazania dziecku miejsca w

kole

3 rozwijanie zainteresowań kiedy zauważamy uzdolnienia, uczymy je różnych gier,

np. gry w szachy – widać, jak dzieci myślą – to jest

dowolna zabawa

4 zajęcia dodatkowe prowadziłam zajęcia ruchowo-rytmiczne – dzieciom

bardzo się podobały – skłoniło to rodziców do zapisania

dzieci na zajęcia poza przedszkolem rozwijające ich

uzdolnienia

5 realizacja programu "Trampolina" są tam karty pracy dla dzieci, dajemy je dzieciom, które

sobie dobrze radzą – najpierw wszystkie dzieci wykonują

karty pracy, a te, które szybciej sobie radzą dostają

trudniejsze karty pracy

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. 

W realizacji zajęć edukacyjnych uwzględnia się rozpoznane potrzeby i możliwości dzieci. 

Nauczycielki podczas zajęć stosują różne metody i formy pracy, indywidualnie traktują wychowanków, doceniają

wszelkie osiągnięcia każdego dziecka w zależności od zdefiniowanych wcześniej potrzeb, możliwości i sytuacji

(Tab. 1, Tab. 2). W opinii rodziców przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe ich

dzieci, w szczególności poprzez zachęcanie do podejmowania prób działania, uczestniczenia w różnych

konkursach i zawodach, kształtowanie poczucia pewności siebie oraz umożliwienie dostępu do wydarzeń

kulturalnych i artystycznych (Tab. 3).  
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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 Cytaty

1 docenianie osiągnięć dzieci staram się docenić dziecko, kiedy coś się dzieje z

dzieckiem

2 wspieranie rodziny rozmawiamy z rodzicem, była sytuacja w rodzinie, która

skłoniła nas do wspomagania mamy dziecka do starania

się o niebieska kartę

3 zwiększenie ilości działań praktycznych dzieci są kreatywne, dajemy im więcej możliwości

praktycznego działania dajemy im wolną rękę – one

same tworzą

4 większe zróżnicowanie metod wykorzystujemy różne metody, np. metodę dobrego

startu Bogdanowicz, wszystkie metody związane z

ruchem

 

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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zachęcanie do udziału w konkursach Moja córka uwielbia rysować, panie zachęcają do udziału

w konkursach, ale nie zawsze jej się udaje, ale panie

robią coś takiego, że pomimo, ze nie zawsze wygrywa,

to nadal chce i widzę jak się rozwija

2 zachęcanie do udziału w rożnych zajęciach syn uwielbia sport, ale nie zawsze wygrywa, ale znów

pani tak zachęca i każde dziecko czuje się wyjątkowe,

chce chodzić do przedszkola

3 okazywanie uczuć kiedy dziecko miało potrzebę przytulania się, to pani go

przytulała

4 kształtowanie poczucia wiary w siebie i otwartości Moja córka jest nieśmiała, a tu panie tak pokierowały, że

ona w siebie uwierzyła i np. wita rodziców w

przedszkolu, Pani mówi, że widzi zmianę w moim synu,

który się w tej chwili coraz bardziej otworzył
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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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 quiz, zabawa ortofoniczna Potrzeba rywalizacji, utrwalenie wiadomości zgodnie z

tematem planu miesięcznego: nazwy ptaków, pór roku,

dni tygodnia, nazw miesięcy.

2 zabawa integrująca "Witaj" Dostrzegłam także potrzebę wzmacniania przynależności

dzieci do grupy

3 wprowadzenie nowej techniki pracy (lepienie z masy

solnej)

Zauważyłam potrzebę usprawniania czynności

manualnych i chęć ekspresji twórczej

Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i

sytuacją społeczną. 

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi podmiotami

świadczącymi poradnictwo i pomoc adekwatnie do potrzeb.

Z wyjaśnień dyrektora wynika, że placówka korzysta z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

w szczególności działu zajmującego się opieka nad małym dzieckiem i profilaktyka wczesnoszkolną (Tab. 1).

W ramach współpracy z poradnią przedszkole prosi poradnię o  indywidualne porady, zaprasza do prowadzenia

Rad Szkoleniowych, do sporządzenia indywidualnych programów wspierających uzdolnienia dzieci oraz

programów dla dzieci wymagających wsparcia. GCPR- wspiera rodzinę pod względem finansowym, w związku

z czym pracownicy placówki zaproponowali 2 rodzinom pomoc w uzyskaniu sfinansowania posiłków

w przedszkolu. W miarę potrzeb placówka podejmuje współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym. 
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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.1

Numer Analiza Cytaty

1 przedszkole współpracuje z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną, Gorzowskim Centrum

Pomocy Rodzinie i Pomocy Społecznej, kuratorami

sądowymi, ojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym

Zespół Poradni Psychologiczno-pedagogicznych oferuje

bezpłatna pomoc przez specjalistów: psychologa,

pedagoga, logopedę, rehabilitanta oraz pomaga w

rozwiązywaniu problemów rozwojowych dzieci. GCPR-

wspiera rodzinę pod względem finansowym, w związku z

czym zaproponowałyśmy 2 rodzinom pomoc w uzyskaniu

sfinansowania posiłków w przedszkolu. Zauważono, że

dziecko jest w trudnej sytuacji społecznej, potrzebuje

pomocy i przedszkole włączyło się w szukanie dla niego

wsparcia, które pozwoliło dziecku w sposób godny

funkcjonować w przedszkolu, WOM- konsultacje z

doradcą. kształcenie się, uczestniczenie w kursach i

warsztatach, co przekłada się na efektywną pracę z

dziećmi. kuratorzy sądowi- przekaz informacji o dziecku

na podstawie obserwacji, diagnoz, wytworów i

rozpoznania środowiska rodzinnego

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

W przedszkolu nie ma zjawiska dyskryminacji. Nauczycielki podejmują w pewnym zakresie działania

antydyskryminacyjne.

 Podczas prowadzonego badania nauczycielki i dyrektor stwierdziły, że w placówce nie występują żadne

przypadki dyskryminacji. Przywołano jedną sytuację, kiedy przedszkolaki miały okazję spotkać się

z niepełnosprawnymi dziećmi na festynie w Zespole Kształcenia Specjalnego i zetknąć się bezpośrednio

z „innością”(Tab. 1). Aby nie występowały zjawiska dyskryminacji, w przedszkolu zapobiega się im poprzez

opowiadanie bajek terapeutycznych, np. Wielka księga uczuć G. Kasdepke, odgrywanie scenek dramowych. 
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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)? [WN] (8198)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 nie ma przypadków dyskryminacji nie ma zachowań dyskryminacyjnych, kiedy mieliśmy w

przedszkolu mulata, dzieci nie zauważały jego

odmienności

2 organizacja spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach konkursu plastycznego byliśmy w ZKS-ie na

festynie – nasze dzieci miały możliwość obcowania z

dziećmi niepełnosprawnymi – tłumaczymy dzieciom, że

bywają różne schorzenia, że dzieci mogą być inne

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Zdaniem rodziców dzieci otrzymują w przedszkolu wsparcie odpowiednie do swoich potrzeb.

Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że ich dziecko może liczyć w przedszkolu na odpowiednią pomoc

w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (Wykres 1) oraz w sytuacjach trudnych (Wykres 2). Według

rodziców nauczycielki wzmacniają w dzieciach poczucie wiary we własne możliwości (Wykres 3).

Wykres 1j Wykres 2j
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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:

Nauczycielki w badanym przedszkolu przedszkolu wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych, a także analizują efekty realizowanych w zespołach działań, skutecznie rozwiązują

zdiagnozowane problemy dotyczące funkcjonowania dzieci w przedszkolu, wymieniają się

doświadczeniami, dzięki czemu doskonalą metody i formy pracy własnej. Nauczycielki pomagają

sobie także nawzajem w ewaluacji własnej pracy, która stanowi podstawę podejmowania działań

doskonalących warsztat pracy każdej z nich. 

Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.

Nauczycielki w przedszkolu wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, a także analizują

efekty realizowanych w zespołach działań.

Planowanie jest wspólne na poziomie opracowywania planu pracy przedszkola na dany rok szkolny,

a w mniejszych zespołach formułowane są miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tworzony

na podstawie planu pracy kalendarz imprez przedszkolnych jest konsultowany z rodzicami, którzy deklarują

swoje uczestnictwo w zaproponowanych przez przedszkole działaniach. Analizowanie procesów edukacyjnych

ukierunkowane na doskonalenie pracy odbywa się poprzez analizę stopnia realizacji założonych planów i ocenę

efektów w postaci umiejętności dzieci, które prowadzone są na spotkaniach rady pedagogicznej oraz poprzez

prowadzenie ewaluacji wewnętrznej (Tab. 1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 planowanie procesów edukacyjnych przejawia się w

tworzeniu planu pracy przedszkola i planów pracy

dydaktyczno-wywchowawczej na dany miesiąc oraz

planowaniu ewaluacji wewnętrznej

ustalamy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na

dany miesiąc czasami umawiamy się – raz jedna, raz

druga pisze plan na miesiąc – potem wspólnie

przegadujemy, czasem jest modyfikacja tych planów

2 realizowanie procesów edukacyjnych odbywa się w

ścisłej współpracy, np. poprzez podział zadań zgodnie z

zainteresowaniami i predyspozycjami nauczycielek

większość rzeczy robimy razem, na poziomie grupy

dzielimy się zadaniami, każda z nas ma jakieś

predyspozycje, więc każda robi to co jej najlepiej

wychodzi, koleżanka lepiej prowadzi zajęcia plastyczne,

a ja muzyczne, rytmiczne jeśli coś zaczęłam i nie

dokończyłam na rannej zmianie w grupie, to przekazuję

koleżance, proszę, żeby coś jeszcze zrobiła, powtórzyła

3 analizowanie procesów edukacyjnych poprzez analizę

realizacji założonych planów, efektów w postaci

umiejetności dzieci oraz prowadzenie ewaluacji

wewnętrznej

spotykamy się na zebraniach w przedszkolu, omawiamy,

wyciągamy wnioski, porównujemy co dokonałyśmy, co

musimy jeszcze zrobić, dzielimy dzieci wg. obszarów, np.

dzieci słabsze z pojęć matematycznych są w grupie, z

którą ćwiczymy potem te umiejętności

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy.

Nauczycielki skutecznie rozwiązują zdiagnozowane problemy dotyczące funkcjonowania dzieci

w przedszkolu, wymieniają się doświadczeniami, dzięki czemu doskonalą metody i formy pracy

własnej.

Nauczycielki na wszelkie problemy pojawiające się w przedszkolu reagują wspólnie. Bieżąca dyskusja i analiza

pojawiających się problemów prowadzi do wspólnego działania dążącego ku ich rozwiązywaniu. Wzajemnie

wspierają się podczas dokonywania wyborów, np. programu nauczania dla danej grupy, czy też podczas

opracowywania scenariuszy zajęć i imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim (Tab. 1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie problemy w tym lub poprzednim roku szkolnym wspólnie Państwo rozwiązywali? [WN]

(8179)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wszystko wspólnie rozwiązujemy wszystko wspólnie rozwiązujemy, jak mam jakiś

problem, to od razu wspólnie rozmawiamy

2 wzajemna ocena pisanych przez siebie scenariuszy jeśli chodzi o scenariusze – to nawzajem je sobie

oceniamy, zawsze razem decydujemy o tym jak będzie

wyglądała impreza

3 zmiana programu nauczania wspólnie wybrałyśmy program nauczania – mamy więcej

dzieci młodszych i musiałyśmy dobrać program do

możliwości dzieci, są grupy zróżnicowane, łączone

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

pracy.

Nauczycielki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji własnej pracy, która stanowi podstawę

podejmowania działań doskonalących warsztat pracy każdej z nich. 

Wszystkie nauczycielki oraz dyrektor są zgodni co do tego, że pomagają sobie nawzajem podczas ewaluacji

własnej pracy (Wykres 1j, Wykres 2j). Współpraca ta polega na prowadzeniu bieżącego monitoringu i ocenie

efektów pracy, wspólnym omawianiu zadań, planów miesięcznych, zadań dodatkowych. W związku z rotacją

młodego personelu zorganizowane jest stałe wsparcie poprzez dzielenie się doświadczeniami, prowadzenie

wspólnych obserwacji, konsultowanie pomysłów i omawianie kontaktów z rodzicami oraz wspólne realizacje

wycieczek (Tab. 1). W efekcie prowadzonej przez nauczycielki autoewaluacji, ewaluacji koleżeńskiej oraz

prowadzonej w przedszkolu ewaluacji wewnętrznej, modyfikowane są działania w obrębie całego przedszkola,

poszczególnych grup, a także doskonalona jest praca własna nauczycielek (Tab. 2 i Tab.3). 



Przedszkole Miejskie nr 2 66/114

      

Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(8180)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wspólne obserwacje mamy wspólne obserwacje, omawianie, wyciąganie

wniosków

2 realizacja wspólnych wycieczek jeśli chodzi o wycieczki – to jest to zawsze trochę

stresujące, jest to nasze wspólne działanie

3 dzielenie się własnymi doświadczeniami ostatnio prowadziłam zajęcia metoda Labana
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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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wzajemne prowadzenie zajęć wykorzystujemy swoje umiejętności, realizujemy

wspólnie zaplanowane uroczystości przedszkolne, każda

z nas robi to co umie najlepiej, ale każda z nas się

również uczy nowych umiejętności

2 podnoszenie własnych kompetencji stwierdziłam, że powinnam podnieść swoje kompetencje

w zakresie terapii pedagogicznej, bo to będzie dla mnie

przydatne stwierdziłyśmy też wspólnie z koleżanką, że

warto doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka

angielskiego,

3 organizacja konkursów postanowiłam zorganizować międzyprzedszkolny konkurs

Wiosna - Co w trawie piszczy w ubiegłym roku

postanowiłyśmy zorganizować konkurs na temat

planowania swojego domu
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykłady wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w

przedszkolu, które Pan/i wykorzystał/a we własnej pracy. [AN] (8193)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 3

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 poszerzanie oferty edukacyjnej o elementy innowacyjne i

nowatorskie

zajęcia prowadzone metodą R. Labana, K. Orffa, M.

Kniessów, sumo, piłka nożna, basen, biegi przełajowe,

gry i zabawy sportowe, siatkówka, zajęcia z gimnastyki

korekcyjnej, zajęcia dodatkowe: Przedszkole Detektywa

Zucha, Gra w zielone Młody inżynier Główka pracuje,

Nutki Frania i Alutki, Tańce wygibańce Olimpijczyk,

Zaczarowany świat,

2 prowadzenie zajęć metodami aktywnymi i

aktywizującymi

np: linią czasu, gry dydaktyczne, piramida priorytetów,

metoda projektu, drama, giełda pomysłu

3 bardzo dobre relacje z rodzicami i instytucjami

wspomagającymi przedszkole

przedszkole stwarza możliwości do nabywania

różnorodnych umiejętności, np. jazda konna, sumo, piłka

nożna, aerobik, emisja głosu, prowadzimy współpracę z

zaprzyjaźnionymi placówkami SP Nr 1, SP Nr 17, z

Przedszkolem Miejskim Nr 15 oraz 16. - Dzięki

współpracy ze środowiskiem lokalnym dzieci mają

możliwość korzystania z wycieczek, spotkań

4 wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne (gry manipulacyjne i

konstrukcyjne), o nowoczesne pomoce multimedialne

(płyty CD z języka angielskiego, rytmiki), o nowoczesne

pomoce wspomagajce rozwijanie sprawności ruchowej

(sprzęt sportowy, siatkówka, gry i zabawy, piłka nożna,

nauka pływania).

5 organizacja wycieczek, dzięki którym dzieci wzbogacają

swoje doświadczenia

np: wycieczka do Wawrowa.

6 podnoszenie własnych kompetencji kurs doszkalający z języka angielskiego dla nauczycieli

edukacji przedszkolnej, studia podyplomowe Terapia i

diagnoza pedagogiczne, udział w warsztatach i

seminariach WOM. w zakresie metod radzenia sobie w

różnych sytuacjach wychowawczych. -

7 realizacja programów edukacyjnych, w tym

prozdrowotnych

prowadziłam programy edukacyjne i prozdrowotne np:

Aquafresh, Drzewo Wolności, Bezpieczna droga do szkoły

i przedszkola, Zdrowy i bezpieczny przedszkolak,

kształtowanie prawidłowej postawy ciała - zajęcia z

gimnastyki korekcyjnej i nauki pływania,

8 dostosowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb

dzieci,

dopasowałam metody pracy do indywidualnych potrzeb

dzieci, wprowadziłam metody aktywne, elementy metod

W. Sherborne, P. Denninsona,C. Orffa, M. Bogdanowicz
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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:

Przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez upowszechnianie wśród

potencjalnych klientów, partnerów i mieszkańców miasta informacji o efektach działań, które

wynikają z koncepcji pracy placówki i są realizowane na rzecz lub we współpracy ze środowiskiem,

w tym o sukcesach dzieci. Informacje te są przedstawiane doraźnie, na bieżąco, w okresie realizacji

poszczególnych działań. Przedszkole wykorzystuje w tym celu własną i miejską stronę internetową

oraz lokalne media (prasa, telewizja, radio) oraz prezentowanie umiejętności dzieci podczas

konkursów, imprez i akcji na terenie miasta. Rodzice, organ prowadzący i partnerzy lokalni

przedszkola znają i bardzo pozytywnie oceniają koncepcję pracy placówki.

Obszar badania:  Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć

prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje

środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

Informacje przekazywane środowisku przez przedszkole dotyczą głównie efektów działań, które

wynikają z koncepcji pracy placówki i są realizowane na rzecz lub we współpracy ze środowiskiem.

Przedszkole upowszechnia informacje o sukcesach dzieci. Są one przedstawiane doraźnie,

na bieżąco, w okresie realizacji poszczególnych działań.

Koncepcja pracy przedszkola zamieszczona jest na stronie internetowej placówki (Tab. 1). Przedszkole

informuje o niej osoby bezpośrednio uczestniczące w jej realizacji - rodziców, dzieci i pracowników, a także

organ prowadzący i lokalnych partnerów przedszkola. Informacje te dotyczą głównie podejmowanych

w placówce działań realizujących koncepcję z zakresu: rozwijania sprawności fizycznej, zainteresowań

(teatralnych, czytelniczych, technicznych, konstrukcyjnych) i zdolności dzieci (plastycznych, muzyczno -

wokalnych, tanecznych, aktorskich), kształtowania postaw (promocja zdrowia, edukacja ekologiczna,

patriotyzm, wrażliwości na potrzeby innych). Dyrektor placówki wykorzystuje lokalne media do przekazywania

lokalnemu środowiski informacji na temat funkcjonowania przedszkola, realizowanych celach i sukcesach dzieci

(Tab. 2). Rodzice i partnerzy uzyskują tę wiedzę także dzięki publikacjom na stronie internetowej placówki

i bezpośrednim rozmowom z dyrektorem lub nauczycielkami (Tab. 3, Tab. 4). Dla rodziców istotnym źródłem

wiedzy o działaniach przedszkola są informacje i ogłoszenia zawieszane na terenie placówki oraz zebrania

rodzicielskie. Częstotliwość otrzymywania tych informacji przez rodziców i partnerów jest różna - na ogół
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przekazywane są na bieżąco, w czasie realizacji poszczególnych działań, ale również dwukrotnie w trakcie roku,

podczas zebrań rodzicielskich dokonywane jest podsumowanie efektów działań realizowanych w czasie danego

półrocza (Tab. 5, Tab. 6). Rodzice i partnerzy lokalni podkreślali rolę dyrektora przedszkola w upowszechnianiu

informacji na temat placówki. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę opisać na podstawie dostępnych materiałów koncepcję pracy przedszkola. [ADZ] (8329)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Głównym mottem jest "Przedszkole o profilu sportowo –

kulturalnym gwarancją sukcesu na teraz i na zawsze". W

dokumencie zawarte są: charakterystyka przedszkola,

oferta edukacyjna, zajęcia dodatkowe, główne cele

przedszkola, kryteria sukcesu, realizowane programy i

stosowane metody pracy, opis systemu motywowania

dzieci do nabywania zachowań pożądanych, system

diagnozowania osiągnięć dzieci i model absolwenta.W

pracy przedszkola wykorzystywana jest koncepcja pracy

pedagogicznej Danuty Waloszek zwanej przez autorkę

"emancypacyjną koncepcją człowieka wyzwolonego ze

schematów ". Jest to propozycja edukacji podmiotowej

bazującej na możliwościach dziecka, polegająca na

wspomaganiu go poprzez oferty wspólnych działań dzieci

i nauczycieli. Przedszkole ma do spełnienia dwie funkcje

wobec dziecka: diagnostyczno - prognostyczno –

kształcącą oraz zabawową.

Ciągłe systematyczne rozpoznawanie możliwości dziecka,

wspomaganie i ukierunkowywanie jego rozwoju zgodnie

z wrodzonym potencjałem i możliwościami,

prowokowanie go do realizacji coraz trudniejszych

zadań, ale nie przekraczających jego możliwości

dodawanie odwagi, przygotowanie do życia poprzez

mobilizację własnej aktywności, rozwijanie specyficznych

dla konkretnego dziecka uzdolnień, a także dawanie

dzieciom szanse na przeżycie radości, spontaniczności i

samodzielności działania, wprowadzenie zadań

rozwijających i kształtujących osobowość dziecka oraz

zadań związanych z powinnościami wobec wspólnot do

których należy. Ważne dla nas jest także wzmocnienie

poczucia kompetencji oraz poczucia własnej wartości

dziecka.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje o przedszkolu upowszechniało ostatnio przedszkole w lokalnym środowisku?

Proszę podać przykłady. [AD] (3092)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Przedszkole informowało lokalne środowisko o

organizacji swojej pracy (oferta edukacyjna, rekrutacja,

odpłatność), celach, metodach i formach pracy z

dziećmi, w tym o modelu absolwenta i systemie

diagnozowania osiągnięć dzieci. Informacje te dotyczyły

także realizacji konkretnych dzialań, zwłaszcza

podejmowanych we współpracy lub na rzecz środowiska

lokalnego (sadzenie żonkili przy Szpitalu Wojewódzkim,

pamiątkowe zdjęcie na schodach Urzędu

Wojewódzkiego, zbudowanie flagi od serca z okazji

Święta Niepodległości). W lokalnych mediach (radio,

telewizja lokalna) najczęściej wypowiadała się dyrektor

placówki, ale możliwości takie miały równiez dzieci, które

opowiadały o swoich wrażeniach z pobytu w przedszkolu.

Wypowiedzi dzieci na antenie radia i telewizji na temat

"Czy fajnie jest w przedszkolu", "Dzień Babci i Dziadka",

"Młody inżynier", "Czego przyszliście się tu dowiedzieć a

może nauczyć?"

 

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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 strona internetowa przedszkola

2 informacje zamieszczane na terenie placówki jest tablica informacyjna, są kartki w szatni, na bieżąco

podczas odbierania dzieci

3 lokalne media raz byliśmy w telewizji i w gazecie

4 rozmowy nieformalne gdziekolwiek nie jesteśmy i rozmawiamy to inni wiedzą,

ze to dobre przedszkole, a my jesteśmy z tego dumni
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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. [WP] (8168)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 strona internetowa przedszkola - przede wszystkim strona internetowa, z której mogą

dużo dowiedzieć się i rodzice, i inne osoby, - jest

aktualna,

2 lokalne media - pani dyrektor jest osoba medialną, często występuje w

mediach, poprzez to i dzieci się uczą, dzięki temu dzieci

też często występują w mediach, - jest bardzo fajny,

atrakcyjny przekaz medialny ze strony pani dyrektor,

która potrafi nawiązywać taką więź, jest dla dziennikarzy

wiele atrakcyjnych działań

3 indywidualne rozmowy są częste spotkania z dyrektorką

 

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.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zebrania rodzicielskie - Zebrania są na początku i na końcu roku, też

spotykamy się przed Bożym Narodzeniem. - Na

zebraniach pani dyrektor ma taki talent marketingowy i

pani dyrektor tak fajnie opowiada co się dziej w

przedszkolu. - Są dyplomy, są podsumowania na koniec

roku

2 bieżące rozmowy indywidualne z nauczycielkami W rozmowach codziennych i na bieżąco
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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? [WP] (8169)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dzialania realizowane we współpracy z partnerami - postanowiliśmy wspólnie spędzić Dzień Wiosny, od

kilku lat wspólnie ubieramy choinkę miejską – celem jest

tu zintegrowanie środowiska, - zawsze kiedy dyrektorka

chce skorzystać z naszych pomieszczeń, pisze do nas

pismo z zapytaniem o możliwość skorzystania z naszej

sali pisze, co jest celem działania, - kiedy dyrektorka

prosi o cykl spotkań w szkole, my robimy zapoznanie ze

szkołą, lekcje w-f, naukę literki, żeby dzieci przychodząc

do szkoły wiedziały gdzie są jakie pomieszczenia, żeby

nie czuły wielkiego lęku przed szkołą

2 sukcesy dzieci w konkursach na stronie internetowej są wymieniani laureaci

konkursów, osiągnięcia dzieci, np. był konkurs pt. "Dom

moich marzeń" – efektami są nagrody w konkursach

Obszar badania:  Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania

przedszkolnego.

Informacje o wartości wychowania przedszkolnego przedszkole przekazuje różnorodnym grupom

odbiorców.

W opinii dyrektora, przedszkole promuje wartość edukacji przedszkolnej wśród rodzin dzieci uczęszczających

do placówki lub starających się o przyjęcie w kolejnym roku szkolnym, mieszkańców dzielnicy i miasta, władz

samorządowych, przedstawicieli instytucji publicznych oraz lokalnych partnerów przedszkola. Z wypowiedzi

dyrektora (Tab. 1, Tab. 2), rodziców (Tab. 3), partnerów (Tab. 4) i organu prowadzącego (Tab. 5) wynika, iż

dzieje się to poprzez:

● informowanie o własnych działaniach i ich efektach na stronie internetowej placówki,

● udział dzieci w imprezach i uroczystościach lokalnych (np. Korowód Wrażliwości, Konkurs Piosenki

Przedszkolnej),

● organizację uroczystości i imprez w przedszkolu (Dzień Otwarty, festyn).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego roku szkolnego. [AD]

(8954)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Przedszkole promuje wartość wychowania

przedszkolnego poprzez prezentację umiejętności i

postaw dzieci podczas imprez, uroczystości i zajęć

otwartych na terenie placówki oraz udział dzieci w

imprezach i akcjach organizowanych przez inne

przedszkola lub instytucje.

Stwarzamy wiele okazji do prezentowania umiejętności i

postaw dzieci nie tylko rodzicom, rodzeństwu, dziadkom

ale i absolwentom placówki, przyjaciołom przedszkola i

mieszkańcom dzielnicy. Dzieci prezentowały swoje

umiejętności zdobyte w przedszkolu na zajęciach

otwartych, na uroczystościach przedszkolnych i

miejskich, podczas festynu, na scenie MCK, salach

gimnastycznych podczas walk sumo przedszkolnej

olimpiady, festiwalu siatkówki.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczęszczania do przedszkola? Jeśli tak, proszę podać przykłady takich działań. [WD] (3102)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Przedszkole informuje w mediach i na stronie

internetowej o swojej ofercie edukacyjnej,

umiejętnościach dzieci (zwłaszcza artystycznych). Dla

rodziców i dzieci ubiegających się o przyjęcie do

przedszkola organizowany jest Dzień Otwarty, a w czasie

wakacji realizowany jest program adaptacyjny.

Samo przedszkole się pokazuje, że jest aktywne, że

dzieci potrafią grać, tańczyć, śpiewać i malować

 

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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 udział w imprezach organizowanych przez środowisko

lokalne

"Korowód wrażliwości" to medialne wydarzenie

2 Dzień Otwarty w lutym

3 festyn przedszkolny dzieci z nowego naboru dostają zaproszenie do domu na

Festyn
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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.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dzień Otwarty Dzień Otwarty jest takim przykładem, kiedy przedszkole

stara się zaprezentować rodzicom swoją ofertę, pokazać

jak ważne jest wychowanie przedszkolne

2 prowadzenie strony internetowej placówki

3 udział w imprezach środowiskowych zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia pokazuje, że

dzięki przedszkolu dzieci mogą zaistnieć

4 organizacja festynu festyn rodzinny – jest to takie otwarcie przedszkola na

lokalne środowisko

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  [jeśli tak] Proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego roku szkolnego.

[WPOP] (8954)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prowadzenie strony internetowej

2 udzial w lokalnych uroczystościach lokalne uroczystości, podczas których dzieci występują z

programem artystycznym, Spartakiada Sportowa

Przedszkoli Miejskich, Międzyszkolny Turniej halowej

piłki nożnej, Turniej Mini Sumo, Konkurs Piosenki

Przedszkolnej, turniejach i przeglądach

3 Dzień Otwarty

4 dni adaptacyjne
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Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Rodzice, organ prowadzący i partnerzy lokalni przedszkola znają i bardzo pozytywnie oceniają

koncepcję pracy placówki. 

Przedszkole informuje przedstawicieli środowiska lokalnego o głównych kierunkach swojej pracy głównie

przy okazji wspólnie realizowanych działań (konkursy, akcje charytatywne, zawody sportowe), a także za

pośrednictwem strony internetowej i lokalnych mediów. Wszyscy respondenci dostrzegają specyfikę placowki,

jej sportowo-artystyczny charakter (Tab. 1, Tab.2). W pełni akceptują przyjęte w przedszkolu założenia

i stwierdzają, że praca na ich podstawie przynosi pozytywne efekty. W opinii wszystkich respondentów placówka

jest rozpoznawana w mieście i cieszy się bardzo dobrą opinią. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy znają Państwo, jako organ prowadzący, główne założenia pracy przedszkola? Jeśli tak,

proszę je opisać. [WPOP] (8545)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rozwój fizyczny dzieci Priorytetem działalności placówki jest zapewnienie

dzieciom różnorodnych form aktywności fizycznej z

uwzględnieniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej, nauki

pływania, piłki nożnej, siatkowej, lekkiej atletyki, sumo.

2 bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne Troska o zdrowie i samopoczucie dzieci.

 

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 Cytaty

1 rozwój fizyczny dzieci z moich informacji wynika, że jest to przedszkole o

profilu sportowym i ważne jest dbanie o zdrowie

2 rozwój artystyczny przedszkole rozwija uzdolnienia twórcze, plastyczne,

taniec, śpiew

3 rozwój społeczny - przedszkole bierze udział w różnych imprezach

miejskich, takich, które uwrażliwiają na potrzeby innych,

to przedszkole zawsze nam towarzyszy w naszych

imprezach miejskich - warto tu podkreślić udział w

działaniach na rzecz innych – zawsze uczestniczą w

Polach Nadziei

4 bezpieczeństwo dzieci - wszyscy się znają, dzieci znają wszystkich, jest to

domowe przedszkole, dzieci wynoszą wiele miłości,

5 przygotowanie do nauki w szkole dzięki współpracy ze szkołami, szkołą średnią, wycieczki

do zakładów pracy
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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: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W badanym przedszkolu został wypracowany system skutecznego obiegu informacji, dzięki któremu

rodzice mają pełną wiedzę na temat działań podejmowanych przez placówkę oraz możliwość

wyrażania opinii na temat jej pracy. Pozyskiwane opinie na temat pracy przedszkola są

wykorzystywane do modyfikowania realizowanych działań, a także wprowadzania nowych,

ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci. Rodzice nie tylko wychodzą

z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola, ale także aktywnie włączają się

w ich organizację i przebieg. 

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

Przedszkole na bieżąco pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Rodzice mają stworzoną przestrzeń do dzielenia się opiniami na temat działalności przedszkola. Najczęściej

wyrażają je podczas zebrań z rodzicami oraz podczas indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi spotkaniami,

a także przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych (Wykres 1w i Tab.1). Rodzice są przekonani, iż ich

opinie mają wpływ na funkcjonowanie przedszkola (Wykres 1j). Ich zdaniem wiele działań realizowanych przez

przedszkole zostało zainicjowanych przez rodziców, np. kontynuowanie zajęć z dogoterapii, organizacja imprez

okolicznościowych, czy też wycieczek (Tab. 2). Ponadto rodzice opiniują plan finansowy, program wychowawczy

i profilaktyki oraz ofertę zajęć dodatkowych. Na nieco inne działania wskazywały nauczycielki (Tab. 3). Rodzice

są informowani o różnych działaniach za pomocą tzw. ogłoszeń, na których od czasu do czasu zamieszczane są

również pytania o opinię rodziców na temat proponowanych działań. Mają oni możliwość wypowiadania się

również poprzez ankiety. W wyniku przeprowadzonej w poprzednim roku ankiety dotyczącej oferty edukacyjnej,

pracy nauczycielek, dyrektorki i przedszkola jako instytucji, wydłużono czas pracy przedszkola, dokonano zmian

w łazience oraz zmieniono aranżację ogrodu. Do oferty, zgodnie z sugestiami rodziców, wprowadzono spotkania

z różnymi ciekawymi ludźmi, np. na temat bezpieczeństwa, wyjazdy na konie, na warsztaty - dogoterapia,

warsztaty z emisji głosu, seanse w grocie solnej, wycieczki do różnych zakładów, sklepów, restauracji. 
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

przedszkola? [WN] (3114)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zebrania podczas zebrań z rodzicami oraz spotkań rady rodziców

2 spotkania indywidualne konsultacje, indywidualne rozmowy

3 podczas odbierania dzieci przez rodziców kiedy rodzice odbierają dzieci, to na bieżąco i

spontanicznie wymieniamy się opiniami,

4 na stronie internetowej, na facebooku rodzice mogą wyrażać opinie na stronie internetowej, na

facebooku, jest też taka strona "superprzedszkole"

5 badania ankietowe robimy też badania ankietowe, średnio dwa razy w roku,

najczęściej w ramach ewaluacji wewnętrznej

 

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 Cytaty

1 wprowadzenie lub kontynuacja zajęć zajęcia z magikiem, kontynuacja zajęć z dogoterapii

2 organizacja imprez w przedszkolu, w tym uroczystego

zakończenia

np. paru rodziców na andrzejki przygotowało różne

niespodzianki

3 organizacja wycieczek mąż współpracuje z panem, który prowadzi park

dinozaurów i dzieci pojechały tam na wycieczkę, wyjazd

na statek do Santoka

4 organizacja imprez poza przedszkolem Po imprezach rozmawiamy o tym co się udało, co nie i

np. okazało się, że sala jest za mała, to teraz imprezy

wspólne są poza przedszkolem, np. w domu kultury,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rodziców. [WN] (9553)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 poprawa estetyki łazienki

2 aranżacja placu zabaw była sugestia zakupu domku na plac zabaw

3 remont sali maluchów

4 zakup pomocy dydaktycznych

5 wydłużenie czasu pracy przedszkola

6 poszerzenie oferty zajęć rodzice proponowali zajęcia na basenie i były one

realizowane, rodzicom zależy na zajęciach w Chemiku,

żeby dzieci brały udział w wycieczkach

7 sposób świętowania ukończenia przedszkola pytamy rodziców o sposób zakończenia przedszkola –

ostatnio była w stadninie koni, była też "nocka w

przedszkolu",

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

Przedszkole podejmuje szereg adekwatnych do potrzeb rozwojowych dzieci działań we współpracy

z rodzicami. Działania te znacząco wpływają na wszechstronny rozwój dzieci.

Wszyscy rodzice są zdania, iż ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań

(Wykres 1). Znacząca większość rodziców docenia fakt, iż nauczycielki wspierają ich poprzez rozmowy „o

rzeczach ważnych i mniej ważnych” oraz wskazywanie możliwości dalszego rozwoju ich dziecka (Wykres 2).

Przedszkole prowadzi działania wspierające rozwój dzieci wspólnie z rodzicami lub w uzgodnieniu z nimi. Według

dyrektora do podejmowanych działań należy organizacja warsztatów realizowanych wspólnie z rodzicami,

wspólne uroczystości i kiermasze, a także konkursy. Rodzice angażują się także w prowadzenie zajęć, np.

z matematyki i z języka angielskiego, zajęć sportowych z dziećmi. Ponadto rodzice podarowali przedszkolu

rośliny, uczyli dzieci jak należy je posadzić i jak je pielęgnować. Na podobne działania zwróciły uwagę

nauczycielki (Tab. 1). W dokumentacji przedszkola natomiast opisane są zajęcia z logopedą oraz wsparcie ze

strony poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uzgodnieniu z nimi? [WN] (9921)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 omawianie wyników diagnozy gotowości szkolnej należy to robić umiejętnie, żeby rodzica nie zniechęcić, a

wciągnąć do współpracy – kiedy jest jakiś problem, żeby

rodzic włączył się i wykonywał ćwiczenia w domu

2 zapraszanie rodziców do prowadzenia zajęć zapraszamy do przedszkola rodziców, którzy prezentują

jakieś umiejętności, np. zaprosiliśmy mamę, która

przeprowadziła zajęcia muzyczne dla dzieci, -warsztaty z

emisji głosu - prowadzą je dziadkowie jednego z dzieci

3 umawianie rodziców na spotkania w Poradni

Psychologiczo-Pedagogicznej

uzgadniamy z rodzicami metody, namówiliśmy rodziców

na wizytę w poradni

4 organizacja i uczestnictwo w festynach w czasie festynów rodzice występują dla dzieci,

publiczności – przygotowują bajki
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Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i powszechnie uczestniczą w realizowanych przez

placówkę działaniach.

Wszyscy rodzice mają poczucie wpływu na to, co się dzieje w przedszkolu (Wykres 1j), a znacząca większość

deklaruje uczestnictwo w podejmowaniu decyzji (Wykres 2j). Decyzje podejmowane w przedszkolu, na które

wpływ mają rodzice lub organy przedstawicielskie rodziców dotyczą przede wszystkim kwestii dydaktycznych, tj.

wybór zajęć dodatkowych, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wychowawczych (system nagród i kar)

i opiekuńczych (dotyczące potrzeby snu, odżywiania), a także innych takich jak podział środków znajdujących

się w dyspozycji rady rodziców, np. na organizacje imprez i uroczystości, wycieczek oraz wybór firmy

ubezpieczeniowej (Wykres 1w, Tab. 1).

Wykres 1j Wykres 2j
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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 Cytaty

1 wybór książek

2 wybór ubezpieczyciela

3 dyspozycje dotyczące finansów decydujemy na co przeznaczymy finanse, np. na

nagrody, wycieczki, prezenty na Mikołaja, dla

odchodzących dzieci.

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

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

Do inicjatyw zgłaszanych w ostatnim czasie, które zostały już zrealizowane należało wykonanie prac

remontowych w salach przedszkolnych, modernizacja łazienki oraz zmiana organizacji pracy przedszkola,

polegająca na wydłużeniu czasu dostępności placówki dla dzieci i rodziców. Przedszkole pośrednio zachęca

rodziców do wychodzenia z różnymi inicjatywami poprzez publikowanie co miesiąc podziękowań dla rodziców

najbardziej zaangażowanych oraz wręczanie podziękowań i dyplomów podczas zebrań z rodzicami. W opinii

rodziców istotne jest to, że dyrektorka wysłucha każdego i nie zostawia ich samych z pomysłami, wykorzystuje

możliwości rodziców, ale przejmuje organizację i koordynację danego przedsięwzięcia (Tab. 1). W efekcie tych

działań duża część rodziców chętnie zgłasza swoje pomysły (Wykres 1j).



Przedszkole Miejskie nr 2 84/114

      

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania prowadzi przedszkole, aby rodzice wychodzili z inicjatywami na rzecz rozwoju

dzieci i przedszkola? [WR] (8140)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 realizacja pomysłów zgłaszanych przez rodziców Nie jest tak, że jak mam jakiś pomysł, to zostają z tym

sama, ja tylko mówię jakie mam możliwość, a

przedszkole dalej go realizuje,

2 przyjmowanie pomysłów od rodzciów Dyrektor nie odmawia, każdy pomysł jest wysłuchany, -

Każdy problem, niekiedy drobiazg jest wspólnie

przeanalizowany, nikt nie mówi, że nie ma czasu,

3 współpraca miedzy rodzicami My się tu wszyscy znamy, tu jest po prostu rodzinnie, -

Ja np. złapałam tu świetny kontakt z innymi rodzicami i

wspólnie się spotykamy, - Moje dziecko już skończyło

przedszkole, a z rodzicami dzieci nadal utrzymujemy

kontakty,
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Obszar badania: Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.

Przedszkole jest otwarte na wszelkiego rodzaju inicjatywy zgłaszane przez rodziców, a ich wspólna

realizacja przyczynia się do rozwoju dzieci oraz samego przedszkola.

Rodzice mają poczucie, że przedszkole realizuje zgłaszane przez nich pomysły, choć nie wszyscy je zgłaszają

(Wykres 1j). Zgłaszane przez rodziców inicjatywy, które doczekały się realizacji związane są przede wszystkim

z organizacją wycieczek i zajęć dodatkowych oraz doposażaniem przedszkola w zabawki i sprzęt sportowy,

a także pracami remontowymi (Wykres 1w, Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3). Realizowane inicjatywy zgłaszane przez

rodziców poprawiają komfort pobytu dzieci w przedszkolu, poprawiają ich poczucie bezpieczeństwa dzieci,

kształtują różne postawy, np. ekologiczne i społeczne oraz umożliwiają nabywanie szeregu umiejętności,

a także poszerzają ich wiedzę o funkcjonowaniu różnego rodzaju instytucji (Tab. 4 i Tab. 5).

Wykres 1j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Proszę podać przykłady pomysłów. [AR] (8136)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 21

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja wycieczek wycieczka do minizoo w Wawrowie, wycieczka do Parku

DInozaurów, do baru sushi, do Santoka,

2 uczestnictwo w imprezach lokalnych wyjścia na imprezy kulturalne, np. organizowane przez

MCK, w plenerze, do teatru, kawiarni, regularne wyjścia

do biblioteki, koncerty muzyczne do filharmonii,

uroczystości miejskie, udział w spartakiadzie

3 doposażanie przedszkola w zabawki i sprzęt sportowy domek zabaw, roslinność wokół przedszkola,

wyposażenie przedszkola np. w zabawki

4 prace remontowe i modernizacyjne sale zostały wyremontowane, zrobienie drzwiczek w

toalecie oraz cyklinowanie podłogi

5 organizacja imprez pikniki rodzinne, występy dzieci, bale, kawa, ciasto na

pikniki,

6 organizacja zajęć dodatkowych dogoterapia, nauka pływania, pogadanki z ciekawymi

ludźmi

7 inne realizacja programu Mycie zębów - profilaktyka, poprawa

estetyki przedszkola, prowadzenie pogadanek na temat

bezpieczeństwa, prezenty na Mikołaja
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez przedszkole? [WR] (8141)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 poprawa estetyki ogrodu część roślin przekazaliśmy przedszkolu i dzieci sadziły

rośliny, a teraz się nimi opiekują

2 naprawa sprzętu przedszkolnego jedna z mam przyczyniła się do naprawy kanapy,

3 przeznaczenie części finansów rady rodziców na remont

dachu

okazało się, że mamy dach, który przecieka i stąd

inicjatywa, aby część finansów przeznaczyć na remont

dachu

4 wykonanie kabin w łazienkach z naszej inicjatywy powstały kabiny w łazienkach

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców zostały zrealizowane przez przedszkole? [WD] (8145)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 remont dachu, wyposażęnie placu zabaw, zajęcia

ponadprogramowe, współorganizacja imprez

remont dachu, wszystkie ponadprogramowe zajęcia –

dogoterapia, wyjazdy, wycieczki, spotkania z ciekawymi

ludźmi, warsztaty z emisji głosu, wyposażenie placu

zabaw, włączenie się w przygotowanie wszystkich

uroczystości, imprez, pokazanie własnych umiejętności,

np. rodzice śpiewali kolędy na festiwalu kolęd, czytanie

bajek przez aktorów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rodziców? [WD] (8146)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 poprawa bazy materialnej przedszkola – nowy dach,

poprawa stanu łazienki, lepsze wyposażenie placu

zabaw, poprawa poczucia bezpieczeństwa, rozwój dzieci

poprzez kształtowanie postaw ekologicznych,

społecznych, rozwijanie postawy współgospodarza

placówki

poprawa bazy materialnej przedszkola – nowy dach,

poprawa stanu łazienki, lepsze wyposażenie placu

zabaw, możliwość rozwoju dzieci, kształtowanie postaw

ekologicznych, społecznych, rozwijanie postawy

współgospodarza placówki, dostarczanie dzieciom

wzorów pięknej mowy dzieci uczą się przestrzegania

ładu, porządku, zyskują poczucie bezpieczeństwa
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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.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 poczucie bezpieczeństwa jeśli są okna wymienione i dach nie kapie, to czują się

bezpiecznie,

2 obcowanie z przyrodą Ogród – dzieci obcują z przyrodą, tworzą go

3 kszałtowanie samodzielności i odpowiedzialności Wycieczki uczą samodzielności i odpowiedzialności

4 wiedza o instytucjach funkcjonujących w lokalnym

środowisku

Ważna jest wiedza o instytucjach ze środowiska

lokalnego, zaprzyjaźniają się z instytucjami, z którymi

kontakty będą istotne kontakty w przyszłości,

5 otwartość Otwartość na świat, żeby dziecko się nie bało, istotna

jest sama radość, one się cieszą i opowiadają o

wydarzeniach w przedszkolu,
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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:

Badane przedszkole rozpoznaje potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i podejmuje

adekwatne inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju. Placówka współpracuje ze środowiskiem

lokalnym  systematycznie i zgodnie z założonym planem pracy. Realizowane wspólnie działania

przynoszą obopólne korzyści, ale przede wszystkim wpływają na wszechstronny rozwój dzieci

zwłaszcza w kontekście poszerzania wiedzy o środowisku lokalnym i działających w nim instytucji

oraz kształtowania postaw prospołecznych, proekologicznych i zdrowotnych.

 

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 rozpoznaje potrzeby i zasoby przedszkola oraz środowiska lokalnego i podejmuje

adekwatne inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Do najistotniejszych potrzeb środowiska lokalnego realizowanych przez przedszkole należy zapewnienie

bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu, a także ich uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach

organizowanych dla mieszkańców miasta oraz udostępnianie placu zabaw dla lokalnej społeczności (Tab. 1). Nie

do przecenienia jest również fakt integracji mieszkańców osiedla poprzez organizację festynów przedszkolnych,

jak i dni otwartych (Tab. 2), a także uczestnictwo w akcjach charytatywnych, ekologicznych, dokarmianiu

zwierząt oraz zbieranie funduszy na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, umożliwianie studentom

odbywania praktyk oraz edukacji rodziców (Tab. 3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 umożliwienie korzystania z placu zabaw plac zabaw dla lokalnej społeczności,

2 edukacja przedszkolna i opieka nad dziećmi zapewnienie możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola

3 aktywne uczestnictwo dzieci w imprezach miejskich miasto organizuje imprezy dla mieszkańców – dzieci są

w nich aktywnymi uczestnikami,

 

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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rozwijanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej o działania

artystyczne, sportowe

organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci, udział

dzieci w licznych konkursach, zawodach,

2 integracja mieszkańców osiedla poprzez organizację festynów przedszkolnych, -

organizacja "dni otwartych"

3 modyfikowanie oferty edukacyjnej przedszkola zgodnie z

potrzebami środowiska

uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami

środowiska

4 wspomaganie rozwoju dzieci praca nad indywidualnymi zdolnościami i

umiejętnościami przedszkolaków,

5 wprowadzenie dzieci w świat wartości artystycznych rozwijanie umiejętności, wypowiadania się poprzez

formy muzyczne, taneczne, teatralno - dramowe oraz

plastyczno-techniczne.
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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.3

Numer Analiza Cytaty

1 Akcje charytatywne i ekologiczne, Występy dzieci na

przedstawieniach i imprezach, Integracja srodowiska

poprzez organizację festynów, Praktyki studenckie dla

studentów z Gorzowa i Szczecina, Zbieranie 1% z

podatku na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,

Dostosowanie godzin pracy placówki do potrzeb

rodziców, Edukacja rodziców (spotkania z logopedą,

psychologiem), Współpraca z kuratorami sądowymi –

miejsce pracy dla skazanych

Akcje charytatywne – nakrętki, Pola nadziei, zbiórka

odzieży, dokarmianie zwierząt (psy, ptaki). Akcja

"Sprzątanie świata", udział w Święcie Miasta w lipcu,

układaliśmy flagę z serc przed filharmonią z okazji 11

Listopada. Dostosowanie godzin pracy placówki do

potrzeb rodziców, edukacja rodziców (spotkania z

logopedą, psychologiem). Akcje ekologiczne (Dzień

drzewa). Występy dzieci na przedstawieniach – z okazji

Dnia Edukacji Narodowej. Współpraca z Urzędem

Marszałkowskim – mecz piłkarski między UM a UW

("Mecz przyjaźni") – udział dzieci w uroczystym

otwarciu. Odsłonięcie pomnika Gorzowskiej Orkiestry

Dętej w Parku Róż – udział dzieci z instrumentami.

Festyny dla najbliższego środowiska, otwarty

popołudniami plac zabaw, dostępny dla mieszkańców.

Praktyki studenckie dla studentów z Gorzowa i

Szczecina. Zbieranie 1% z podatku na Lubuskie

Stowarzyszenie Pomocy Szkole – przedszkole reklamuje

akcję, rozdaje ulotki. Współpraca z kuratorami sądowymi

– miejsce pracy dla skazanych.

Obszar badania:  Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki

jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Przedszkole systematycznie, zgodnie z planem pracy współpracuje z różnymi instytucjami lokalnego

środowiska.

Należą do nich instytucje użyteczności publicznej, przedszkola, szkoły podstawowe, Miejskie Centrum Kultury,

Zespół Szkół Mechanicznych, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski.

Dzięki tej współpracy osiągane są cele ukierunkowane na wspomaganie rozwoju dzieci w różnych sferach oraz

zapewnienie im różnych form aktywności.  Podejmowane wspólne działania mają zarówno charakter

dydaktyczny, jak i wychowawczy oraz organizacyjny (Tab. 1 i Tab. 2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

(8097)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Przedszkole w ramach współpracy z podmiotami

lokalnego środowiska realizuje działania dydaktyczne

(projekt "Młody inżynier" z ZSM, warsztaty muzyczne "W

krainie muzyki" we współpracy z MCK, zwiedzanie szkoły

podstawowej i udział w lekcji, udział w warsztatach w

muzeum) działania wychowawcze (współorganizacja

Dnia Wiosny z dziećmi z przedszkola nr 16, wycieczki do

straży, na policję, współrealizacja programu Bezpieczny

przedszkolak, akcje charytatywne i ekologiczne) oraz

działania organizacyjne (np. organizacja Festiwalu

Piosenki Przedszkolnej, udostępnienie pomieszczeń

przedszkolnych na potrzeby nagrywania filmu)

Dydaktyczne: realizacja projektu "Młody inżynier" z ZSM,

współpraca z MCK – warsztaty muzyczne "W krainie

muzyki", spotkania w szkole SP 1 – udział w lekcji,

zwiedzanie szkoły, udział w warsztatach w muzeum –

pieczenie pierników, origami, zabawki dawniej i dziś.

Wychowawcze: zaproszenie dzieci z PM 16 – Dzień

Wiosny – podchody, wspólne tańce na placu MCK,

działania z policją i strażą – "Bezpieczny przedszkolak",

wycieczki do straży, na policję, akcje charytatywne i

ekologiczne. Organizacyjne:konkursy dla dzieci i rodzin –

na ozdobną dynię (rodzice), wymarzony dom (SARP),

wspólne odwiedziny w przedszkolach, ubieranie miejskiej

choinki (z PM 16), Festiwal Piosenki Przedszkolnej,

udostępnienie pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby

nagrywania filmu.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

(8097)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wspólne zabawy wspólne zabawy integracyjne, kolędowanie, wigilie,

Drzwi Otwarte

2 realizacja projektu „Młody Inżynier”

3 udział w imprezach kulturalnych i charytatywnych udział w spektaklach muzycznych, udział w kampanii

Pola Nadziei, udział w obchodach Święta Miasta

4 wspólne konkursy i imprezy z innymi przedszkolami ubieranie choinki miejskiej, wspólne konkursy, wspólne

imprezy, np. Dzień Jabłka, my przychodzimy np. na

Dzień Wiosny,

5 wspólna wymiana doświadczeń dzielenie się uwagami (jesteśmy małymi przedszkolami i

wymieniamy się wspieramy się), wspólny WDN
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Obszar badania: Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny

rozwój.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój, ponieważ

podejmowane działania przynoszą obopólne korzyści.

Przedszkole dzięki wspólpracy ze środowiskiem pozyskuje dodatkowe środki finansowe, dzięki którym może

dbać o estetykę otoczenia, wzbogacać zasoby pomocy dydaktycznych, poszerzać ofertę dydaktyczną (Tab. 1

i Tab. 2). Natomiast przedszkole udostępnia swoją bazę na różnego rodzaju imprezy plenerowe, a dzieci

uatrakcyjniają imprezy miejskie (Tab. 3 i Tab. 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie korzyści przynosi przedszkolu współpraca z Państwa organizacją, instytucją? [WP] (8085)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 podniesienie estetyki otoczenia w naszym przypadku jest taka współpraca polegająca na

dbaniu o siebie nawzajem

2 podniesienie poczucia bezpieczeństwa tworzenie środowiska "małej ojczyzny", tworzymy takie

mikrośrodowisko, co pomaga w poczuciu bezpieczeństwa

3 wsparcie materialne wszelkie działania, które podejmuje przedszkole

odbywają się dzięki sponsoringowi, więc są widoczne

efekty pomocy materialnej środowiska dla przedszkola

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie korzyści odnosi środowisko? [WD] (8094)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 podniesienie estetyki otoczenia, udostępnianie bazy

przedszkola i wyposażenia, uatrakcyjnianie imprez

miejskich.

- z materiałów przedszkola i przy udziale skazanych

została odmalowana ściana muru granicznego z MCK,

naprawienie murku przed wjazdem, zamiatanie obejścia

MCK (skazani), pożyczamy krzesełka, stoliki,

udostępniamy plac zabaw na imprezy plenerowe,

miejsca w przedszkolu dla pracowników MCK, zrobiliśmy

MCK bramę, ponieważ została ukradziona, - ZSM –

dofinansowanie realizacji projektu na zakup materiałów

do doświadczeń, - SP1 – ofiarujemy im dobrze

przygotowane dzieci i rodziców gotowych do współpracy,

- uatrakcyjnianie imprez miejskich, przedszkolaki są

publicznością, klientami,
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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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dostępność placu zabaw dla lokalnej społeczności

2 opieka nad dziećmi przyjętymi do przedszkola zapewnienie możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola

3 aktywne uczestnictwo dzieci w imprezach

organizowanych dla mieszkańców

miasto organizuje imprezy dla mieszkańców – dzieci są

w nich aktywnymi uczestnikami,

Obszar badania:  Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Skuteczna współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku

lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Korzyści ze współpracy z różnymi instytucjami związane są z uatrakcyjnieniem oferty zajęć, wsparciem w ich

realizacji, poszerzeniem wiedzy na temat działalności instytucji, zadań zawodowych, zdrowego stylu życia,

a także kształtowaniem postaw proekologicznych i prospołecznych oraz niezbędnych umiejętności w zakresie

autoprezentacji, właściwych zachowań w miejscach publicznych, a także empatii (Tab. 1, Tab. 2 i Tab. 3).

O pozytywnym wpływie działań przedszkola realizowanych we współpracy z instytucjami lokalnymi na rozwój

i ch dzieci, są przekonani praktycznie wszyscy rodzice (Wykres 1j). Wypowiedzi rodziców na temat

najważniejszych korzyści pozostaja w spójności z wypowiedziami nauczycielek, dyrektorki oraz przedstawicieli

partnerów przedszkola (Wykres 1w).
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
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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.1

Numer Analiza Cytaty

1 Korzyści ze współpracy z różnymi instytucjami związane

są z uatrakcyjnieniem oferty zajęć, wsparciem w ich

realizacji, poszerzeniem wiedzy na temat działalności

instytucji, zadań zawodowych, zdrowego stylu życia, a

także kształtowaniem postaw proekologicznych i

prospołecznych oraz niezbędnych umiejętności w

zakresie autoprezentacji, właściwych zachowań w

miejscach publicznych, a także empatii.

Poprzez udział w konkursach dzieci mogą zaprezentować

swoje umiejętności, są odważne i nie mają problemów z

autoprezentacją, dzieci nabywają umiejętności przydatne

w szkole, ekologiczne, umiejętność dzielenia się z innym

człowiekiem, empatia, bezpieczeństwa, zdrowia mają

możliwość kontaktu z kulturą, np. wizyty w muzem w

Międzyrzeczu, Santoku, Gorzowie, uwrażliwiają się

artystycznie dzieci poznają różne zawody i miejsca,

dzieci nie boją się jeździć pociągiem, tramwajem,

autobusem dzieci poprzez wzajemne dobre relacje z

innymi szkołami mają możliwość uczestniczyć w ofercie

zajęć szkół i z ich pomieszczeń, mogą korzystać z usług

biblioteki, poznawać różne historie

 

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 Cytaty

1 WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ - znajomość pracy policjanta,

zasad ruchu drogowego,

dzieci poznały zasady ruchu drogowego, poznały pracę

policjanta dzieci umieją przechodzić przez ulicę, znają

znaki drogowe,

2 WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ - umiejetność

zachowania się podczas pożaru, w sytuacjach trudnych

ze strażą pożarną - uczymy dzieci na jaki telefon

zadzwonić w trudnej sytuacji, jak się zachować w razie

pożaru,

3 MCK, FILHARMONIA, TEATR - oswojenie się dzieci ze

sceną, znajomość zasad zachowania

MCK jest dla nich jak drugi dom – nie mają lęku przed

sceną, umieją się zachować

4 GOSPODARSTWA - edukacja przyrodnicza w naturalnej

sytuacji

edukacja przyrodnicza w gospodarstwie – poznają

owoce, warzywa

5 AWF - aktywność fizyczna korzystamy ze stadionu

6 BIBLIOTEKA - wdrażanie do czytelnictwa chodzą do biblioteki – same decydują jaka książkę

wybrać, uczymy ich obowiązkowości

7 SZKOŁA PODSTAWOWA - oswajanie się ze szkołą,

wyzbycie się lęku szkolnego

dzieci oswajają się ze szkołą, wyzbywają się lęku

szkolnego

8 PRZEDSZKOLA - integracja dzieci, uatrakcyjnienie

wspólnych imprez

dzieci mogą obserwować się na imprezach, wspólne

uroczystości – dzieci się poznają, wspólne ubieranie

choinki na Placu Katedralnym
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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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 świadomość dzieci na temat ich dalszej drogi

edukacyjnej

widzę tę świadomość dzieci na temat ich dalszej drogi

edukacyjnej – dzięki udziałowi w naszym projekcie

2 uwrażliwianie dzieci na innych uwrażliwianie dzieci na innych, szacunek dla starszych,

chorych, pomoc słabszym, dla zwierząt, potrzebujących

3 świadome uczestnictwo w odbiorze kultury -świadomość i potrzeba udziału w kulturze,

4 umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, jak

chodzić parami, jak opiekować się kolegą, jak zachować

bezpieczeństwo

5 kształtowanie wyobraźni i wyzwalanie kreatywności wyzwalają kreatywność, umiejętność myślenia

przestrzennego
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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: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu prowadzone są badania wewnętrzne w postaci ewaluacji wewnętrznej, ewaluacji

pracy własnej nauczycielek oraz badania losów dzieci, które uczęszczały do placówki. Wszystkie

nauczycielki analizują wyniki tych badań, a także wyniki badań zewnętrznych, publikowanych

w literaturze pedagogicznej, a wnioski wykorzystują do modyfikacji działań realizowanych

w przedszkolu.

Obszar badania:  W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych

dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Wszyscy nauczyciele analizują wyniki badań wewnętrznych dotyczących wspomagania i rozwoju

dzieci.

Na podstawie wypowiedzi dyrektora i nauczycielek (Tab. 1) można stwierdzić, że przedszkole prowadzi badania

wewnętrzne w formie ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji i diagnoz dzieci. Dyrektor wymieniła również

badanie opinii rodziców (ankiety) oraz losów dzieci, które uczęszczały do przedszkola (ankiety wśród rodziców

i nauczycieli SP1). Wyniki tych badań są analizowane przez dyrektora i wszystkie nauczycielki. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie badania wewnętrzne wykorzystuje się do planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej

przedszkola? [WN] (8035)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wyniki nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji

wewnętrznej

modyfikujemy ramowy rozkład dnia – w tym roku

wprowadziliśmy elementy wyciszenia po śniadaniu

2 wyniki obserwacji i diagnoz duży nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności

społecznych

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 

Wszystkie nauczycielki wykorzystują wnioski z ewaluacji wewnętrznej i ewaluacji własnej pracy

do modyfikacji działań realizowanych w przedszkolu.

Na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej nauczycielki dokonały modyfikacji swojej pracy:

● poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola - wprowadzenie zajęć dodatkowych: "Przedszkole

Detektywa Zucha", "Gra w zielone", "Główka pracuje", "Nutki Frania i Alutki", "Tańce wygibańce",

"Olimpijczyk", "Zaczarowany świat"; realizacja programów edukacyjnych, w tym prozdrowotnych

("Drzewo Wolności", "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak");

● prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, adekwatnie do potrzeb dzieci - zajęcia prowadzone

metodą R. Labana, K. Orffa, M. Kniessów, elementy metod W. Sherborne, P. Denninsona,C. Orffa, M.

Bogdanowicz, gry dydaktyczne, drama, wycieczki;

● poszerzanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych - kurs kwalifikacyjny w zakresie języka

angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, studia podyplomowe Terapia i diagnoza

pedagogiczna, udział w warsztatach i seminariach WOM w zakresie metod radzenia sobie w różnych

sytuacjach wychowawczych;

● wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola - sprzęt sportowy, gry manipulacyjne i konstrukcyjne,

płyty CD z języka angielskiego, rytmiki.

Każda z nauczycielek analizuje swoją pracę, stąd znają swoje mocne i słabe strony. Dlatego wspólnie planując

działania dzielą sią zadaniami, adekwatnie do swoich kompetencji. W ten sposób wykorzystują swoje

umiejętności do wzajemnego prowadzenia zajęć w obu grupach (np. gimnastyka korekcyjna, gra

na instrumentach) oraz organizacji uroczystości przedszkolnych. 
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Obszar badania: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Podczas planowania i realizacji działań w przedszkolu wszystkie nauczycielki wykorzystują z wyniki

różnorodnych zewnętrznych badań edukacyjnych. 

Wyniki zewnętrznych badań edukacyjnych są wykorzystywane w przedszkolu podczas:

● opracowywania programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich – „Adaptacja dziecka 3 letniego

do środowiska przedszkolnego” A. I. Brzezińska, N. Ożadowicz;

● diagnozowania gotowości szkolnej dzieci - "Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0 - 5 lat

oraz wspieranie ich rodzin " M. Piszczek;

● zachęcania rodziców do podjęcia wcześniejszego obowiązku szkolnego przez dzieci - "Czy 6-latki

powinny pójść do szkoły?" CBOS;

● planowania pracy przedszkola z uwzględnieniem roli więzi rodzinnych - "Rodzina - jej współczesna

znaczenie i rozumienie", "Więzi rodzinne" CBOS.

Obszar badania:  W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb

przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

W przedszkolu prowadzone są badania wewnętrzne, których wyniki wykorzystuje się

do doskonalenia pracy placówki.

Nauczycielki wspólnie z dyrektorem badają losy dzieci uczęszczających do przedszkola (Tab. 1).

W dokumentacji placówki znajdują się ankiety wypełnione przez:

● rodziców dzieci uczęszczających w ubiegłym roku do przedszkola - opinia dzieci o zajęciach, rodziców

o ofercie zajęć dodatkowych, formach współpracy z przedszkolem, ocena przygotowania dziecka

do nauki w szkole,

● nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. - trudności adaptacyje dzieci w nowym

środowisku, samodzielność, aktywność, przestrzeganie zasad funkcjonowania w grupie, umiejętność

słuchania i wypowiadania się w różnych sytuacjach, sprawność manualna, pastyczna, muzyczna,

fizyczna oraz osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Gromadzone są także informacje o sukcesach dzieci - wycinki prasowe, dyplomy (sport, taniec towarzyski,

konkursy artystyczne). Informacje na temat losów "absolwentów" pozwalają nauczycielkom na autoewaluację

i wpływają na planowanie działań, które wspierają rozwój dzieci  (Tab. 2).

Ponadto prowadzona jest w przedszkolu ewaluacja wewnętrzna. W ubiegłym roku dotyczyła ona koncepcji pracy

placówki. Wyniki tego badania zostały wykorzystane podczas modyfikacji koncepcji placówki. 
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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 Cytaty

1 ankietowanie nauczycieli uczących w SP1 dużo dzieci idzie do SP 1 i dowiadujemy się o nich –

ostatnio były ankiety dla nauczycieli, - staramy się

więcej uwagi zwracać na dyscyplinę, na zachowanie przy

stole, - potem wiedzę tę wykorzystujemy w pracy – np.

dzieci nasze są dobre w matematyce, ale trzeba

pracować nad zachowaniem

2 indywidualne kontakty z "absolwentami" często odwiedzają nas absolwenci, była ankieta dla

nauczycieli w SP 1, jest dobry przykład tych dzieci, które

ukończyły przedszkole i coś osiągnęły, np. ładnie

śpiewają, grają na instrumentach, wszystkie festyny są z

udziałem absolwentów – sami przychodzą,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] W jaki sposób wykorzystuje Pan/i wyniki tych badań? [AN] (8054)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 3

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 ewaluacja własnej pracy doskonalenie warsztatu pracy

2 planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej wypracowanie jednolitych działań podnoszących jakość

pracy placówki oraz przyczyniających się do rozwoju

dzieci zgodnie z wrodzonym potencjałem
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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 zarządzanie przedszkolem powinno koncentrować się na stworzeniu

optymalnych warunków do rozwoju wychowanków, do indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji

wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać

podejmowanie decyzji służących rozwojowi przedszkola.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania dyrektora w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i wyposażenia, sprzyjających

rozwojowi dzieci, w tym pozyskanie od lokalnych partnerów wsparcia materialnego,

organizacyjnego i merytorycznego, pozwalają na zaspokojenie znacznej części potrzeb placówki.

Dyrektor tworzy nauczycielkom dobre warunki do pracy i doskonalenia zawodowego, inspiruje je

i wspiera w poszukiwaniu ciekawych i nowatorskich rozwiązań metodycznych i programowych.

Dyrektor i wszystkie nauczycielki są zaangażowane w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej,

a wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego wykorzystują do wprowadzania zmian służących

rozwojowi placówki. W procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania przedszkola

uczestniczą nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice dzieci.

Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. 

Działania dyrektora w zakresie zapewnienia sprzyjających rozwojowi dzieci warunków lokalowych

i wyposażenia przedszkola są skuteczne.

Wszyscy respondenci dobrze oceniają warynki lokalowe i wyposażenie przedszkola (Wykres 1j, Wykres 2j).

Dyrektor i organ prowadzący podkreślają dogodne położenie placówki i jej zaplecze dydaktyczne (Tab. 1, Tab.

2). Pewnym utrudnieniem jest brak możliwości rozbudowy budynku, a przedstawiciel organu prowadzącego

dostrzega brak sali gimnastycznej, natomiast dla dyrektora minusem jest lokalizacja łazienki (w piwnicy

budynku) oraz zbyt mała szatnia.

Pomieszczenia i teren przedszkola są sukcesywnie remontowane i modernizowane - naprawa bramy, wymiana

piasku w piaskownicy, remonty sal,  pomieszczeń kuchennych, schodów, dachu, wykonanie ścianek działowych

w łazience. Na bieżąco uzupelniane są pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć, zgodnie

z zapotrzebowaniem zglaszanym przez nauczycielki. Dyrektor podejmuje w tym zakresie stosowne działania,

korzysta również z inicjatywy i zaangażowania rodziców.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

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? [WD] (8105)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Mocną stroną warunków lokalowych przedszkola jest

jego lokalizacja w centrum miasta, ale zdala od

ruchliwych ulic. Nauczycielki mają do dyspozycji gabinet

metodyczny, w którym mogą przygotowywać się do

zajęć. Służy on również do przeprowadzania zajęć z

religii i terapii logopedycznej. Pomieszczenia są

sukcesywnie remontowane i modernizowane (łazienka).

Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce

dydaktyczne (materiały do prowadzenia różnych zajęć,

płyty, sprzęt sportowy) oraz sprzęty na placu zabaw.

Slabą stroną warunków lokalowych jest brak możliwości

rozbudowy budynku (np. dobudowanie szatni) oraz

lokalizacja łazienki w piwnicy budynku.

Mocne strony to lokalizacja – bo w centrum, wszędzie

blisko, blisko parku i nie przy ulicy, specyficzny

mikroklimat, pomieszczenia dostosowane do dzieci, mają

miejsce do zabawy i wyciszenia. Łazienki były słabą

stroną, ale teraz się to już poprawiło, niestety nie ma

możliwości przeniesienia ich na jeden poziom z salami.
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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 Cytaty

1 mocna strona warunków lokalowych i wyposażenia - estetycznie zadbane pomieszczenia przedszkolne, -

dobra lokalizacja, - możliwość korzystania ze sceny w

MCK, - ładny, zadbany, zadrzewiony, bogato

wyposażony plac zabaw,

2 słaba strona warunków lokalowych i wyposażenia - brak sali gimnastycznej

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

Działania dyrektora przyczyniają się do stworzenia nauczycielkom dobrych warunków do pracy

i doskonalenia zawodowego.

Przedszkole jest małą placówką, w której zatrudnione są 3 nauczycielki. Dyrektor przedszkola (Tab. 1) tworzy

atmosferę i warunki sprzyjające komunikacji (Wykres 1j) i współpracy (Wykres 2j). Jest otwarta na propozycje,

docenia starania i efekty pracy nauczycielek (Wykres 3j), potrafi przyjąć krytyczne uwagi dotyczące własnej

pracy. Wspiera nauczycielki w ich pracy poprzez przypominanie o koncepcji przedszkola (Wykres 4j) oraz

zapewnienie miejsca i materiałów służących do przygotowania się do zajęć (Wykres 5j). Dyrektor udziela

nauczycielkom wsparcia w ich rozwoju zawodowym poprzez stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej,

umożliwenie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego (Wykres 6j, Wykres 1w). Rzadziej niż

w innych tego typu przedszkolach, tworzy sytuacje przyczyniające się do upowszechniania nowoczesnych

rozwiązań metodycznych (Wykres 7j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j

 



Przedszkole Miejskie nr 2 107/114

      

Wykres 1w
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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 Cytaty

1 Dyrektor udziela nauczycielkom wsparcia

merytorycznego podczas planowania wszystkich działań,

zachęca do stosowania nowych metod pracy.

Podejmowane w placówce przedsięwzięcia sa wspólnie

planowane (każda z nauczycielek może zgłosić swoje

propozycje), a po ich zakończeniu - wspólnie omawiane.

Dyrektor jest otwarta także na krytyczne uwagi

nauczycielek pod swoim adresem. Potrafi docenić

kompetencje poszczególnych pań i przydziela im zadania

zgodnie z ich predyspozycjami. Jednocześnie zachęca je

do doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i

zdobywania stopni awansu zawodowego. Zapewnia

nauczycielkom pomoce i materiały dydaktyczne

potrzebne do codziennej pracy z dziecmi oraz

pomieszczenie (gabinet metodyczny), w którym mogą

przygotowywać się do zajęć. Stosuje listy pochwalne,

nagradza i występuje o nagrody prezydenta.

Same piszemy scenariusze różnych uroczystości i panie

do tego zachęcam. Panie mają kompetencje językowe,

etyczno-moralne, wiedzą jak się komunikować z

dzieckiem i rodzicem. Ustalamy wspólnie burzą mózgów,

wzajemnie się rozliczamy. Nauczycielki się niestety

zmieniają ze względu na sytuacje losowe. Komfortem

jest to, że jest nas tak mało, bo działania są

ujednolicone, spójne, tworzymy zespół, który się

wzajemnie uzupełnia i każda osoba wnosi nowe

rozwiązania i pomysły.

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Wszystkie nauczycielki są zaangażowane w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

Wszystkie nauczycielki uczestniczą zarówno w pracach nad ewaluacją wewnętrzną (Wykres 1j), jak i w jej

realizacji (Wykres 2j). Dyrektor i nauczycielki zgodnie podały temat ubiegłorocznej ewaluacji wewnętrznej,

która dotyczyła koncepcji pracy przedszkola i wpływu rodziców na jej modyfikację.
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do wprowadzania zmian

służących rozwojowi placówki.

W opinii nauczycielek wnioski z nadzoru pedagogicznego są w pełni uwzględniane podczas wprowadzania zmian

w funkcjonowaniu przedszkola (Rys. 1j). Także według dyrektora, zmiany w funkcjonowaniu placowki wynikały

z tych wniosków:

● kontrola - w celu efektywniejszej pracy nad rozwojem emocjonalnym i społecznym dzieci powstał

kącik emocji, wprowadzone zostały elementy programu "Przyjaciele Zippiego", zmiany w ramowym

planie dnia (więcej elementów wyciszenia); ponadto w celu uporządkowania dokumentacji

wprowadzona została zasada odnotowywania daty przekazywania rodzicom informacji o gotowości

szkolnej dzieci;

● ewaluacja wewnetrzna - w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci zdecydowano

o zmianach w programie "Olimpijczyk", wprowadzeniu programów "Drzewo Wolności", "Czyste

powietrze wokół nas", "Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego", Bezpieczny przedszkolak", nowego

programu wychowania przedszkolnego "Kalendarz przedszkolaka" i opracowaniu nowego programu

pracy z dziećmi zdolnymi.

Pracownicy niepedagogiczni (Tab. 1) i partnerzy lokalni (Tab. 2) dostrzegają zmiany w funkcjonowaniu

placówki, jednak ich wypowiedzi w większości dotyczą spraw organizacyjnych (zmiana godzin pracy placówki)

i poprawy warunków lokalowych i wyposażenia (prowadzone remonty, nowe sprzęty na placu zabaw).
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Zauważone zostały także nowe metody pracy, ale jedna z nich (metoda projektu) nie została jeszcze

wprowadzona, natomiast druga, związana z udziałem przedszkola w projekcie "Młody inżynier" nie wynika

z działania samej placówki, lecz wykorzystania inicjatywy Zespołu Szkół Mechanicznych. 

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prace remontowe - mamy pięknie mamy odnowioną salę, - remont dachu

na budynku – 3/4 jest już zrobione, poręcz dla starszych

osób, - modernizacja łazienek dla dzieci – zostały

postawione kabiny

2 doposażenie przedszkola - nowy sprzęt na placu zabaw, - uzupełniono sale w

tablice, sprzęt sportowy, zabawki manualne, gry do

logicznego myślenia

3 organizacja pracy - zmieniły się godziny pracy od 6.30-16.30, a było od 7

-16.00

 

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 Cytaty

1 prace remontowe - wymiana dachu była w ostatnim roku, - dach to duża

inwestycja, zazdroszczę, że koleżanka ma już zrobione

schody, parkiety, widać te zmiany

2 zmiany w organizacji pracy nastąpiło wydłużenie czasu przedszkola

3 wzbogacenie wyposażenia zagospodarowano dodatkowo plac zabaw

4 wprowadzanie nowych metod pracy - jesteśmy małymi przedszkolami, więc się jednoczymy,

wprowadzamy nową metodę pracy dzięki doskonaleniu

wspólnemu i będziemy pracować metodą projektu –

będzie to dla nas nowatorskie działanie, - uważam, że

współpraca z moją szkołą jest zmianą w pracy

przedszkola – jest to ogromna zmiana w myśleniu, w

mentalności – to nie była tylko wizyta w szkole - dzieci

prowadziły doświadczenia, uczyły się dlaczego zachodzą

pewne zjawiska
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Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,

innowacji i eksperymentów. 

Działania dyrektora przedszkola przyczyniają się do poszukiwania przez nauczycielki ciekawych

i nowatorskich rozwiązań metodycznych i programowych.

Wszystkie nauczycielki deklarują wprowadzenie w ostatnim roku nowatorskich rozwiązań w swojej pracy

w przedszkolu. Uważają, że dyrektor umożliwia im kreatywność w działaniu. Dyrektor jest otwarta

na propozycje nauczycielek, wspiera w realizacji wszelkich przedsięwzięć, motywuje poprzez wyróżnienia

i nagrody, a także zabezpiecza niezbędne wyposażenie. Nowatorski charakter działań w przedszkolu dotyczy:

● stosowanych metod - zajęcia prowadzone metodą R. Labana, K. Orffa, M. Kniessów,

● rodzaju zajęć dodatkowych, według programów własnych - "Gra w zielone", "Główka pracuje", "Nutki

Frania i Anulki", "Tańce wygibańce", "Olimpijczyk", "Zaczarowany świat".

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących

przedszkola.

W procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania przedszkola uczestniczą

nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice dzieci.

Dyrektor włącza wszystkich pracowników w proces decyzyjny, adekwatnie do ich kompetencji i zakresu

obowiązków. Nauczycielki mają wpływ na sferę dydaktyczno-wychowawczą (Wykres 1o), natomiast pracownicy

niepedagogiczni współdecydują w sprawach organizacyjno-technicznych (zakupy, remonty, jadłospis, godziny

pracy placówki). Pracownicy mają poczucie sprawstwa, ponieważ dyrektor prosi ich o opinie, propozycje, liczy

się z ich zdaniem. Rodzice są zachęcani do współdecydowania podczas rozmów indywidualnych

z nauczycielkami i dyrektorką oraz spotkań w ramach rady rodziców, podczas których wspólnie analizują

potrzeby placówki. Dyrektor przekazuje informacje rodzicom o aktualnie prowadzonych działniach i możliwości

wpływania na ich przebieg podczas zebrań ogólnych i grupowych oraz poprzez ogłoszenia wywieszane

na terenia przedszkola. Rodzice uważają, że włączanie ich w proces decyzyjny jest w tym przedszkolu normą

(Tab. 1). Dlatego chętnie uczestniczą w realizacji wielu przedsięzięć - np. prowadzenie zajęć (muzyczne, emisja

głosu), festyny i uroczystości, wycieczki.
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Wykres 1o
 

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rodzice proszeni są o podejmowanie decyzji - nauczycielki zwracają się do nas o podejmowanie

konkretnych decyzji,

2 współdecydowanie rodziców tradycją przedszkola współdecydujemy jako rodzice, bo tak przyjęto w

przedszkolu, że rodzice o czymś decydują
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Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu

wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.

Na skutek działań dyrektorki przedszkole otrzymuje od lokalnych partnerów wsparcie materialne,

organizacyjne i merytoryczne, które pozwala na zaspokojenie znacznej części potrzeb placówki.

Wszystkie nauczycielki uważają, że dzięki zabiegom dyrektorki i jej umiejętnościom w zakresie pozyskiwania

przyjaciół przedszkola, placówka zyskuje organizacyjnie i materialnie (Tab. 1). Dyrektorka wymienia tu

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole (środki na pomoce dydaktyczne), prywatnych sponsorów z całej Polski

(środki na zakup zabawek, mebli, środków czystości, wyposażenia przedszkola, roślinności) oraz szkoły

i przedszkola (wspólne inicjatywy, realizacja projektów, pomysłów).  

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 Cytaty

1 możliwość korzystania z sali MCK

2 pomoc materialna i rzeczowa mamy też pozyskany papier z Kostrzyna, z naszego

Urzędu Miasta mamy drewno na opał, mamy skazanych,

którzy wykonują prace na rzecz przedszkola, z SARP-u

pozyskała pani dyrektor komputer, meble

3 podziękowania dyrektorki składane darczyńcom pani dyrektor zawsze dziękuje każdemu za każdy "dar

serca"
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