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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez

wizytatorów do spraw ewaluacji.  

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych

w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach

na różnego rodzaju testach, egzaminach),

- o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach

i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania,

charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), 

- o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami

uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu

w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), 

- o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących

o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 

 2 / 27Raport z ewaluacji: Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance



Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-01-2011 - 09-02-2011 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli Waldemar Kryjewski, Danuta Szewczuk.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących

w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli

samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej

i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie

metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.

Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria

badanych/źródła danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby

Dyrektor przedszkola Indywidualny wywiad

pogłębiony

nd nd

Nauczyciele Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Przedszkole, w

którym pracuję"

Badanie na próbie pełnej 8

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani

pod względem stażu i

pracy w zespołach

zadaniowych oraz

psycholog

1

Pracownicy

niepedagogiczni

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż

nauczyciele: woźne

oddziałowe, pracownicy

techniczni

1

Dzieci Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele najstarszej

grupy, dobrani losowo

1

Rodzice Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady

rodziców i rad grupowych,

reprezentujący różne

roczniki

1

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej

rodziców dzieci wszystkich

roczników

51

Partnerzy przedszkola,

przedstawiciele

samorządu lokalnego

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu

lokalnego i instytucji

wskazanych przez

dyrektora jako partnerzy

1

Obserwacja zajęć Wszystkie grupy nd

Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd

Analiza dokumentów  
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Informacja o przedszkolu

Nazwa placówki Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Trzcianka

Ulica Mickiewicza

Numer 49

Kod pocztowy 64-980

Urząd pocztowy Trzcianka

Telefon 0672162216

Fax 0672162512

Www przedszkole1.trzcianka.com.pl

Regon 30159423900000

Publiczność Publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter Brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 141

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.5

Liczba uczniów przypadających na jednego

pełnozatrudnionego nauczyciela

14.1

Województwo WIELKOPOLSKIE (30)

Powiat Powiat czarnkowsko-trzcianecki (02)

Gmina Trzcianka (07)

Typ gminy  

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie:  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            W opinii ankietowanych rodziców oraz pracowników niepedagogicznych wszystkie dzieci, również

najmłodsze, samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe dotyczące mycia rąk i twarzy, poprawnego

trzymania łyżki i widelca oraz rozbierania się. 50 z 51 rodziców uważa, że dziecko potrafi samodzielnie załatwić

potrzeby fizjologiczne, 48 z 51 sądzi, że dziecko potrafi się samodzielnie ubrać, 43 z 51 uważa, że dziecko potrafi

zapinać guziki. Obserwacja zajęć potwierdza, że dzieci opanowały załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk

i twarzy, poprawne trzymanie łyżki i widelca, zapinanie guzików, rozbieranie się i ubieranie się.

Z informacji uzyskanych z wszystkich dostępnych źródeł wynika, ze w przedszkolu dzieci potrafią działać w grupie.

Zdaniem dyrektora przedszkole uczy dzieci współpracy poprzez: zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne,

dydaktyczne, spontaniczne, ruchowe itp. Ten cel jest osiągany również poprzez zajęcia prowadzone w sposób

umożliwiający dzieciom prace w zespołach, grupach zadaniowych oraz pełnienie przez dzieci dyżurów,

wykonywanie prac na rzecz własnej grupy, zawieranie kontaktów grupowych – wspólne ustalanie norm i zasad

współżycia w grupie. Temu służy również organizacja sytuacji edukacyjnych prowokujących dzieci do dyskusji,

negocjacji i dochodzenia do kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji. Obserwacja zajęć prowadzi

do wniosku, że dzieci podczas zajęć i zabaw bawią się i uczą w grupie z rówieśnikami. Dzieci wspierają się

przy wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela oraz w trakcie zabaw dzieci (podają, przytrzymują,

przyklejają, podpowiadają sobie jak rozwiązać problem). Obserwacja dzieci podczas przebywania na terenie

otwartym sprowadzała się do obserwacji spaceru dzieci, które przemieszczały się zgodnie parami pod opieką

nauczycielki i woźnej. Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Podczas prowadzonej obserwacji zajęć nie

dostrzeżono dzieci alienujących się, jak również nie zaobserwowano konfliktów w grupach rówieśniczych. Dzieci

przestrzegają reguł przyjętych przy zabawie. Podczas zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami odpowiadają

na zadane przez nauczyciela pytania po podniesieniu ręki i udzieleniu pozwolenia. Prawie wszyscy rodzice

uczestniczący w badaniu ankietowym (48 z 51) są zdania, że dziecko chętnie podejmuje zabawę z rówieśnikami.

Podobnie (49 z 51 badanych rodziców) uważa, że dziecko potrafi rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. Również

50 z 51 badanych rodziców uważa, że dziecko potrafi respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw

z rówieśnikami.

Zdaniem nauczycieli, dyrektora i partnerów przedszkola w placówce dba się o aktywność ruchową dzieci, tworząc

w tym celu odpowiednie warunki. Dzieci korzystają z aktywności ruchowej realizowanej zarówno podczas zajęć

prowadzonych przez nauczycieli, jak i specjalistów, (np. rytmika, taniec). W przedszkolu realizuje się również

gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, którą prowadzi nauczyciel z kwalifikacjami 2 razy po 0,5 godziny,

rehabilitację ruchową (w stosunku do dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu - 2 dzieci, w tym 1 dziecko ma 8

godzin miesięcznie, a drugie 2 godziny, rehabilitacja ruchowa i 2 logopedyczna). Dzieci prowadzą sportową

rywalizację uczestnicząc w wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych zawodach sportowych. Duży ogród

przedszkolny i dobrze wyposażona sala do zajęć ruchowych sprzyja rozwojowi aktywności ruchowej. Przedszkole

organizuje dla dzieci i rodziców imprezy integracyjne, tj. Potyczki rodzinne, Dzień sportowca, wernisaż plakatów-

Ja, mama i tato ćwiczymy zimą i latem. Również uczestniczące w badaniu dzieci potwierdzają, że chętnie

wychodzą na spacery, gdyż wtedy poznają zwierzęta i ptaki, korzystają ze świeżego powietrza i zabawy.

Przedszkole przygotowuje także imprezy sportowe, środowiskowe z wykorzystaniem stadionu miejskiego.

Z obserwacji zajęć wynika, że nauczycielki inicjują zabawy pobudzające dzieci do aktywności ruchowej. Placówka

posiada infrastrukturę zapewnianiającą prawidłowa realizację wychowania fizycznego.

Zgromadzone w procesie badawczym dane dają podstawę do stwierdzenia, że w przedszkolu wspierane są

działania twórcze dzieci, które włączone są w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się

grupą. Ponadto można do tego zaliczyć również przygotowywanie i udział dzieci w konkursach plastycznych,

recytatorskich, wokalnych, eksponowanie wytworów plastycznych, technicznych dzieci, wystawki grupowe,

prowadzenie i aktualizowanie galerii przedszkolaka, kultywowanie tradycji np. Marzanna, malowanie pisanek,
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palmy wielkanocne, ozdoby choinkowe, tworzone są indywidualne plany pracy z dziećmi wykazującymi

uzdolnienia. Również nauczycielki motywują i zachęcają dzieci do podejmowania wysiłku, stosują ocenianie

wspierające. W kalendarzu imprez przedszkolnych realizowane są następujące przedsięwzięcia: przegląd małych

form teatralnych - dni bajki, prezentacja osiągnięć dzieci na „dużej scenie” – przegląd zespołów artystycznych,

organizowanie imprez przedszkolnych prezentujących osiągnięcia dzieci – dzień z mikrofonem, festiwal piosenki

przedszkolnej, jasełka, programy artystyczne na dzień mamy i taty, dzień babci i dziadka, organizacja wystawy

„Kim będę w przyszłości” - podczas Powiatowej Giełdy Zawodów. Z prowadzonej w przedszkolu obserwacji zajęć

wynika, że nauczycielki stwarzały sytuacje do podejmowania przez dzieci zadań twórczych. Również obserwacja

placówki potwierdza, że na terenie przedszkola widać efekty aktywności twórczej dzieci, w holu przedszkola

wyeksponowano prace dzieci.

W opinii 7 z 8 uczestniczących w badaniu ankietowym nauczycielek dzieci znają podstawy bezpieczeństwa

w ruchu drogowym (np. umiejętność bezpiecznego przejścia przez jezdnię). W świetle posiadanych informacji

należy stwierdzić, że w przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości

rozwojowe. Jest to planowe działanie przeprowadzane dwa razy w roku szkolnym (wstępne i końcowe), w którym

punktem wyjścia jest obserwacja wszystkich dzieci oraz diagnoza. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna

w zakresie nabywanych przez dzieci umiejętności i wiadomości. Gromadzone są dyplomy, podziękowania za udział

dzieci w konkursach. Przedszkole informuje o sukcesach wychowanków na stronie internetowej. Prowadzone są

teczki z kartami prac dzieci, prowadzony jest również monitoring wybranych obszarów pracy m.in. przygotowanie

wychowanków do zawodów i konkurów oraz uzyskiwane efekty. Wszystkie ankietowane nauczycielki potwierdzają

prowadzenie analiz osiągnięć wychowanków, w wyniku których wyłaniane są dzieci, wykazujące różne

zainteresowania i umiejętności. Umożliwia to ukierunkowanie, zindywidualizowanie pracy z wychowankami

i typowanie ich do udziału w różnych konkursach i festiwalach. Określane są kierunki pracy w zakresie gotowości

szkolnej. Tworzone są plany pracy z dziećmi wykazującymi uzdolnienia (podwyższenie wymagań, praca

indywidualna), miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej dostosowane do poziomu grupy.

Wszystkie źródła potwierdzają, że w przedszkolu podjęto następujące działania wynikające z przeprowadzonych

analiz osiągnięć dzieci: wyłaniane dzieci, które wykazują zainteresowania, umiejętności np. plastyczne, muzyczne,

konstrukcyjne, matematyczne itp. umożliwia to ukierunkowanie zindywidualizowanie pracy z wychowankami

i typowanie do udziału w różnych konkursach, festiwalach. Tworzone są plany pracy z dziećmi potrzebującymi

wsparcia w danej sferze rozwoju – praca indywidualna, grupowa, tworzone są plany pracy z dziećmi wykazującymi

uzdolnienia. W opinii rodziców (50 z 51), nauczycielek i dyrektora przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci.

Wpływ na rozwój umiejętności dzieci miało przeprowadzenie ewaluacji programów wychowawczego

i profilaktycznego, odejście od podręczników na rzecz kart pracy. Również zwiększenie liczby konkursów

wewnątprzedszkolnych i organizacja konkursu międzyprzedszkolnego. Obserwacja placówki potwierdza,

że w przedszkolu widoczne są osiągnięcia dzieci, które wyeksponowano przed salami grup i samych salach.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Dzieci są aktywne

Komentarz:

            Dokonana analiza materiałów źródłowych prowadzi do wniosku, że dzieci są aktywne. Widoczne jest ich

zaangażowanie we wszystkich zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Dotyczy to, zarówno zajęć realizowanych

w ofercie podstawowej, jak i proponowanej przez przedszkole ofercie dodatkowej, co potwierdziła zdecydowana

większość ankietowanych rodziców (48 z 51 wyraża pogląd, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach z oferty

podstawowej, natomiast 44 z 51 rodziców jest zdania, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach z oferty

dodatkowej). Podobne w ocenie były także wypowiedzi pracowników niepedagogicznych, którzy podkreślili,

że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ są one bardzo ciekawe. Z wywiadu prowadzonego

z partnerami i przedstawicielami samorządu wynika, że dzieci szybko się adaptują do warunków przedszkola

i chętnie uczestniczą w zajęciach, które są tak zorganizowane, że nauczycielki potrafią dotrzeć do każdego

dziecka. Z wywiadu grupowego z dziećmi wynika, że ulubionymi zabawami i zajęciami w przedszkolu są: zabawa

w pomidora, malarza, w kółku, króla ciszy, w studnię, w pająka i muchę. Natomiast do ulubionych zajęć, dzieci

zaliczają zajęcia z: angielskiego, religii, plastyki i rytmiki.

Zdaniem dyrektora, jak również nauczycielek uczestniczących w badaniu grupowym w przedszkolu, nauczycielki

stosując różnorodne metody np. problemowe, aktywizujące, praktyczne, podające, zachęcają dzieci

do samorozwoju. Wpływ na to mają również pogadanki prowadzone z udziałem policjanta, lekarza, sędziego,
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strażaka itp., udział dzieci w konkursach, zawodach i zabawach tematycznych, połączonych z wycieczkami

tematycznymi, a także pozytywne motywowanie dzieci do działania, przygotowywanie przedstawień grupowych,

zachęcanie dzieci do czynności samoobsługowych. Dzieci uczestniczące w badaniu potwierdziły, że głosując same

wybierają w przedszkolu zabawy. Zdaniem badanych rodziców nauczycielki zachęcają dzieci do samodzielności

np. poprzez dyżury, które dzieci pełnią w przedszkolu, następnie uczą samodzielnego ubierania i rozbierania,

spożywania posiłków, sprzątania po zabawie, samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych. Dzieci uczone są

także przekazywania informacji rodzicom. Pani logopeda zachęca do samodzielności w domu w zakresie

dotyczącym wykonywania ćwiczeń logopedycznych. W opinii partnerów i samorządu na temat samodzielności

w działaniach związanych z rozwojem dzieci widać, że dzieci nie boją się pytać, są aktywne, mają już jakąś wiedzę.

W tym zakresie dostrzega się duże zmiany. Ogromny postęp w rozwoju swojego dziecka dostrzegają też rodzice.

Organizowany jest od 14 lat tzw. „Śpiący Mikołaj” - impreza dla starszaków. Dzieci nocują w przedszkolu - jest to

dla nich ogromne przeżycie i duży krok w kierunku samodzielności. Muszą się same rozebrać do snu i rano się

ubrać, a także pierwszy raz spędzić noc bez rodziców. Jest to inicjatywa naśladowana przez inne przedszkola.

Nauczycielki dobrze przygotowują dzieci do nauki w szkole podstawowej. Cenne dla rodziców jest również to,

że w pierwszych miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu jest ono poddawane obserwacji i rodzice otrzymują

pełną informację na temat jego możliwości. Rodzice dowiadują się jak ukierunkować wspomaganie rozwoju

dziecka i na co zwrócić szczególną uwagę. Od nauczycielek dowiadują się, że muszą pozwolić swoim dzieciom

na więcej samodzielności.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            Jak wynika z wypowiedzi rodziców, partnerów przedszkola, pracowników niepedagogicznych, nauczycieli

i dyrektora dzieci w placówce znają obowiązujące normy społeczne i czują się tam bezpiecznie. W tym

i poprzednim roku szkolnym, w przedszkolu nie zdarzyły żadne wypadki, w których poszkodowane było dziecko.

Również dzieci pytane o to, czy w przedszkolu jest coś, czego się boją zdecydowanie odpowiedziały, że nie ma

czegoś takiego. Potwierdzają to również rodzice uczestniczący w wywiadzie grupowym. Rodzice uważają,

że przedszkole jest bezpieczne. Drzwi wejściowe od godziny 9:00 do 14:00 są zamknięte, zainstalowano

w przedszkolu domofon. Dziecko może odebrać rodzic lub osoba przez niego upoważniona na piśmie,

przekazanym na początku roku. Przed każdym wyjazdem na wycieczkę, jest kontrolowany stan techniczny

autokaru przez policję. Dzieci przebywają zawsze na placu zabaw pod opieką nauczycielek. Sprzęt na placu jest

częściowo nowy i jest bezpieczny. Dzieci nie sygnalizowały braku poczucia bezpieczeństwa. W opinii partnerów

i przedstawicieli samorządu dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Zawsze mają zapewnioną opiekę

pracowników. Od początku swojego pobytu w przedszkolu uczone są bezpiecznego poruszania się po drogach,

ufają swoim paniom i dobrze czują się w grupie. W grupach najmłodszych zatrudniono dodatkowo osoby

wspomagające pracę z dziećmi. Rodzice również nigdy nie słyszeli, by dziecko nie chciało iść do przedszkola, bo

się czegoś boi. Pracownicy przedszkola reagują natychmiast w przypadku wejścia do przedszkola osoby obcej.

Dobrze rozwiązana jest lokalizacyjnie część administracyjna przedszkola, bezpośrednio przy wejściu w prawym

skrzydle.

Obserwacja placówki potwierdza, że dzieci w pomieszczeniach przedszkolnych są bezpieczne, stan techniczny

urządzeń na zewnątrz – placu zabaw jest bardzo dobry. W opinii ankietowanych rodziców (43 z 51) dziecko nigdy

nie mówiło, że się boi, 6 rodziców potwierdza, że dziecko raz lub kilka razy wspominało o lęku, ale wynikał on

raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia.

Na podstawie uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, ze w przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci,

co potwierdzili wszyscy nauczyciele (8), prawie wszyscy badani rodzice (50 z 51) oraz dyrektor przedszkola.

Prowadzona jest ona dwa razy w roku, w oparciu o gotowe narzędzia publikowane przez wydawnictwo. Jej wyniki

są analizowane i wykorzystywane do opracowania planów wspomagających rozwój dzieci. Służą także lepszemu

dostosowaniu planów miesięcznych do poziomu rozwoju grupy, przekazywane są również rodzicom. Ponadto

każda nauczycielka bezpośrednio obserwuje zachowania dzieci, gromadzi informacje o dziecku i wprowadza środki

zaradcze. Wszystkie dzieci 3 i 4-letnie objęte są obserwacją pedagogiczną.

Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, ze przedszkole stosuje różne formy i sposoby radzenia sobie

z zagrożeniami. Przedszkole, by radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dzieci, zaprasza specjalistów (np.

obserwacja grupy przez psychologa w celu diagnozy niepożądanych zachowań dzieci i uzyskanie rad, wskazówek
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od specjalisty). Przedszkole realizuje program profilaktyki oraz program wychowawczy, który zakłada rozwijanie

umiejętności asertywnych u dzieci, jako przeciwdziałanie agresji, łagodzenie zachowań niepożądanych poprzez

wyrabiane umiejętności opanowania i przezwyciężania złości. Ponadto programy te kładą nacisk na propagowanie

zdrowego stylu życia, czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków przedszkolaka, kodeksów grupowych,

podejmowanie współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań domu i przedszkola oraz stosowanie

systemu nagród i kar. Ponadto w opinii nauczycielek przedszkole reaguje na inne zachowania niepożądane

wychowawczo w ten sposób, że sytuacje konfliktowe dzieci, rozwiązują same pod nadzorem nauczyciela.

Obserwacja zajęć potwierdza, że nauczycielki w sposób odpowiedni reagują na niepożądane zachowania dzieci.

Zachowują spokój, a następnie przeprowadzają rozmowę, odwołując się do ustalonych zasad zachowania. Dzieci

korzystające z ruchu na świeżym powietrzu, nie wykazują zachowań agresywnych. Również u nauczycielek

pracowników administracyjnych nie zauważono zachowań niepożądanych wobec dzieci, np. agresji fizycznej, czy

słownej. Z obserwacji wynika, że poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest odpowiedni -

adekwatny do potrzeb. W przedszkolu stosuje pozytywne wzmocnienia pożądanych zachowań.

Respektowanie norm społecznych w placówce potwierdziła także obserwacja zajęć z dziećmi. Zauważono,

że w placówce najczęściej stosowaną zarówno przez nauczycieli, jaki pracowników niepedagogicznych formą

wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci jest pochwała słowna. W przedszkolu wzmacnia się również pożądane

zachowania dzieci poprzez nagradzanie za: zachowania przynoszące pozytywne rezultaty, podporządkowanie się

umowom, zasadom wspólnie ustalonym, bezinteresowną pomoc słabszym, wysiłek włożony w wykonanie pracy,

bardzo dobre wypełnienie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury). Wobec dzieci stosuje się następujące

formy nagród: pochwała wobec grupy, indywidualna, przed rodzicami, w postaci naklejki „odznaka” lub „order”, jak

również dodatkowy dostęp do czegoś atrakcyjnego (np. zabawka).

Wszystkie ankietowane nauczycielki są zdania, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Również

dzieci potwierdzają, że wiedzą, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach. Nie zaobserwowano podczas

zajęć w przedszkolu zachowań dzieci rażąco odbiegających od norm. Zdaniem wszystkich ankietowanych

rodziców, dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania się od nich oczekuje. W przedszkolu objęto

ewaluacją wewnętrzną działania wychowawcze.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Procesy

Wymaganie:  Przedszkole ma koncepcję pracy

Komentarz:

            W przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną, koncepcja pracy, co potwierdzili wszyscy badani

respondenci. Główne założenie koncepcji to: „Samodzielny, kreatywnie myślący absolwent, otwarty na kontakty

z otoczeniem, potrafiący współdziałać z innymi”. Przedszkole gwarantuje wysoką jakość pracy placówki. Jest

bezpieczne i przyjazne, bliskie środowisku, a poprzez prawidłową organizację procesu kształcenia dba

o wszechstronny rozwój dziecka. Bada osiągnięcia edukacyjne dzieci i wykorzystuje wyniki do podnoszenia

efektywności kształcenia i wychowania. Przedszkole gwarantuje rozwój zawodowy nauczycieli. Wszystkie

ankietowane nauczycielki stwierdziły, że cała koncepcja jest wspólnym efektem pracy Rady Pedagogicznej.

Realizowany program jest spójny z koncepcją, co wynika z analizy dokumentacji oraz wywiadu z dyrektorem.

Przedszkole posiada wieloletni plan rozwoju opracowany na lata 2010-2013 na podstawie, którego powstają

roczne plany pracy. Ponadto przedszkole realizuje plan współpracy z rodzicami i środowiskiem, doskonalenia

nauczycieli, współpracy ze szkołą, współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, program wychowawczy

i profilaktyki, plan nadzoru oraz kalendarz imprez przedszkolnych. W opinii dyrektora główne punkty koncepcji

pracy przedszkola znajdują pełne odzwierciedlenie w podejmowanych przez przedszkole działaniach. Koncentrują

się one wokół funkcji opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, współpracy z rodzicami i środowiskiem, promocji

przedszkola oraz wzbogacania bazy. Działania rocznego planu pracy zakładają przygotowanie dzieci

do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez konkursy przedszkolne i międzyprzedszkolne, wycieczki,

zajęcia edukacyjne, teatr, muzeum, działania charytatywne (wpłaty na stowarzyszenie na rzecz chorego dziecka,

schronisko dla zwierząt, zbiórka nakrętek, WOŚP), uroczystości, zajęcia adaptacyjne, rozwiązywanie potrzeb

socjalnych wychowanków, współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz pomocy rodzinie, diagnozowanie

potrzeb dzieci (poprzez rozmowy z rodzicami). Ważnym elementem planu rocznego jest organizacja doskonalenia

zawodowego nauczycieli poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pracę samokształceniową, realizację

awansu zawodowego, zajęcia koleżeńskie oraz wymianę doświadczeń. Przedszkole w oparciu o plan współpracuje

ze środowiskiem, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta, podejmuje wczesne działania

terapeutyczne (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, wczesne wspomaganie rozwoju,

zajęcia rytmiczne, zabawy relaksacyjne). Programy pracy przedszkola dostosowane są do możliwości i potrzeb

wychowanków. Planowanie pracy odbywa się w systemie miesięcznym, tygodniowym i dziennym,

przy uwzględnieniu indywidualizacji procesu nauczania. Nauczycielki wykorzystują nowoczesne rozwiązania

metodyczne w pracy z dziećmi (prowadzenie zajęć metodą projektu, metodami Weroniki Sherborne, Kniessów,

Labana, Orffa, pedagogiki zabawy). Przedszkole prowadzi stronę internetową i systematycznie współpracuje

z mediami. Obserwacja pracy przedszkola w trakcie całej wizyty wskazuje, że działania podejmowane przez

przedszkole są całkowicie zgodne z koncepcją rozwoju edukacyjnego dziecka. Potwierdzili to również nauczyciele

w prowadzonym wywiadzie grupowym.

Koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana. W przeprowadzonej ankiecie wszystkie nauczycielki stwierdziły,

że w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym uczestniczyły w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji pracy

przedszkola. W wywiadzie grupowym pracownicy przedszkola oraz partnerzy środowiskowi potwierdzili, że mają

wpływ na powstanie oraz modyfikację koncepcji pracy. Szkoła podstawowa w ramach współpracy z przedszkolem

proponuje pewne działania, które mogą być realizowane z obopólną korzyścią. Plany współpracy dotyczą działań

z zakresu funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej i są co roku modyfikowane. Niektóre działania

podejmowane są wspólnie przez wszystkie przedszkola w mieście. Policja realizując swoje zadania wpisuje się

również w plan pracy przedszkola. Na początku każdego roku szkolnego poradnia psychologiczno - pedagogiczna

organizuje spotkanie ze wszystkimi dyrektorami przedszkola i ustala kierunki współpracy. Organ prowadzący,

na wniosek dyrektora, miarę potrzeb i możliwości wspomaga przedszkole np. udostępnia autobus bezkosztowo

na niedalekie wycieczki, wyraża zgodę na dodatkowe etaty (pomoc nauczycielki, logopeda - 3 godziny

tygodniowo).

Każdy rok szkolny kończy się spotkaniem pracowników przedszkola, na którym omawiana jest realizacja

planowanych działań oraz ustalane są propozycje zadań do planu na rok następny. Pracownicy stwierdzili, że mają

wpływ na to, jak pracuje przedszkole. Według nich wynika to głownie ze sposobu zarządzania przedszkolem przez

dyrektora, który chętnie słucha ich opinii i sugestii w kwestiach dotyczących urządzenia i wyposażenia przedszkola

oraz organizacji imprez i uroczystości.
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Koncepcja przedszkola jest zgodna ze zmieniającymi się potrzebami. Dyrektor w prowadzonym wywiadzie podaje

przykłady zmian w koncepcji pracy przedszkola, podjętych pod wpływem zmieniających się potrzeb dzieci i ich

rodziców. Zgodnie z ich potrzebami organizowane są zajęcia dodatkowe odpłatne (rytmika, język angielski) oraz

nieodpłatne - terapia logopedyczna (zwiększona ilość godzin pracy), zajęcia korekcyjne, zajęcia biblioteczne,

zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, nauczanie indywidualne, organizowane są wycieczki

krajoznawcze do bliższego i dalszego środowiska. Wzbogacany i urozmaicany jest kalendarz imprez

przedszkolnych, organizacja konkursów dla dzieci i rodziców, zajęcia adaptacyjne – dni otwarte w przedszkolu.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa zamontowano monitoring (alarm dźwiękowy) oraz domofon

w każdej sali zabaw. Zwiększono działania w zakresie promocji przedszkola (założono stronę internetową

przedszkola). Pracownicy zgłaszają swoje propozycje ulepszenia bazy lokalowej, poprawienia bezpieczeństw

w placówce, propozycje ciekawych rozwiązań organizacyjnych. Doskonalenie zawodowe nauczycielek realizowane

jest zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami dzieci. Wprowadzenie powyższych zmian zgodnych z potrzebami

dzieci i ich rodziców, potwierdza 7 spośród 8 ankietowanych nauczycielek.

Rodzice dobrze znają koncepcję pracy przedszkola, co potwierdził dyrektor w przeprowadzonym wywiadzie.

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola są wywieszone w kącikach grupowych dla rodziców i na stronie

internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice otrzymali wizytówki przedszkola z adresem strony www. Ponadto

rodzice zostali zapoznani z wieloletnim planem rozwoju na pierwszym zebraniu wrześniowym. Rada Rodziców

została zaopatrzona w materiały dotyczące koncepcji i planu pracy przedszkola. Znajomość całości koncepcji pracy

przedszkola potwierdza 31 spośród 51 rodziców, fragmentarycznie 16, a 3 rodziców wie, że koncepcja istnieje.

Jeden rodzic stwierdził, że nie zna koncepcji.

Rodzice akceptują koncepcję pracy przedszkola. Koncepcję pracy przedszkola opracował dyrektor i wszyscy

wychowawcy, co znajduje potwierdzenie w przeprowadzonym wywiadzie. Według dyrektora rodzice w całości

akceptują koncepcję pracy przedszkola, gdyż podczas spotkań z rodzicami nie było opinii negujących koncepcję.

Rodzice chętnie angażują się w życie przedszkola. W opinii dyrektora rodzice dzieci uczęszczających do tego

przedszkola maja bardzo duży wpływ na powstanie koncepcji pracy przedszkola. Nauczycielki pracujące

w przedszkolu (8 spośród 8 ankietowanych) uważają, że zarówno one, jak i rodzice dzieci uczęszczających

do przedszkola mają „raczej duży wpływ” na powstanie koncepcji pracy przedszkola. 30 rodziców spośród 51

ankietowanych w całości akceptuje koncepcję pracy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, 20 rodziców

„raczej akceptuje”, a jeden rodzic „raczej nie akceptuje”.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego

Komentarz:

            W opinii dyrektora oraz nauczycielek oferta zajęć w przedszkolu wynika z podstawy programowej

wychowania przedszkolnego i jest z nią zgodna. W przedszkolu nie tworzy się programów autorskich, lecz korzysta

z oferty programów, które uzyskały akceptację środowiska nauczycieli przedszkola, jak również zostały

nagrodzone przez MEN w ogłoszonym konkursie. Oferta działań odpowiada potrzebom dzieci i realizowana jest

między innymi poprzez teatrzyki, zajęcia umysłowe, muzyczne, plastyczne, badawcze, zajęcia ruchowe,

prozdrowotne, uroczystości, spotkania z ważnymi osobami ze środowiska zewnętrznego, organizację wycieczek,

uroczystości, pikniki, zabawy swobodne i zorganizowane oraz zajęcia dodatkowe. Pracę przedszkola dostosowano

do potrzeb rodziców. Diagnozowane są umiejętności dzieci w celu dostosowania różnorodnych form i metod pracy.

Przedszkole uczestniczy w przeglądach, konkursach, wystawach, prezentuje umiejętności przedszkolaków

w środowisku oraz organizuje własne konkursy. Dyrektor prowadzi monitoring podstawy programowej. Przedszkole

współpracuje z rodzicami wychowanków i środowiskiem. Zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej

zwrócono większą uwagę na odpowiedni czas przebywania dzieci na świeżym powietrzu oraz czas przeznaczony

na zabawy swobodne.

Oferta przedszkola jest zgodna z potrzebami edukacyjnymi dzieci, co potwierdziły nauczycielki w ankiecie

i podczas wywiadu. Wśród najważniejszych działań przedszkola uwzgledniających potrzeby dzieci wymieniły:
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adaptację do warunków przedszkola, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, opiekę dydaktyczną i wychowawczą,

wszechstronny rozwój wychowanków, uspołecznienie, samodzielność, proces wzbogacenie bazy dydaktycznej,

polepszenie warunków lokalowych, dążenie do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej, zajęcia logopedyczne

i relaksacyjne, udział w konkursach. W opinii nauczycielek wszystkie wymienione potrzeby są zaspokajane.

Dzieci podczas wywiadu stwierdziły, że w przedszkolu podoba im się wiele rzeczy. Z informacji uzyskanych

od rodziców, dzieci powinny nauczyć się w przedszkolu: samoobsługi, funkcjonowania w grupie, umiejętności

współpracy w grupie, zdrowych kontaktów z rówieśnikiem, właściwych relacji nauczyciel - dziecko, asertywności,

przygotowania do szkoły, współczucia dla drugiej osoby oraz patriotyzmu lokalnego. 48 rodziców spośród 51

stwierdziło w ankiecie, że przedszkole pomaga zaspokajać potrzeby ich dziecka. Rodzice są zdania

(„zdecydowanie tak” 37 rodziców i „raczej tak” 13), że to jak przedszkole kształci ich dzieci jest zgodne z tym,

czego dzieci potrzebują.

Oferta programowa przedszkola jest modyfikowana. W wywiadzie dyrektor wskazał najistotniejsze modyfikacje

oferty programowej przedszkola. Zwiększono ilość zajęć ruchowych, gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Obligatoryjnie wprowadzono diagnozę dzieci w roku szkolnym poprzedzającym podjęcie nauki w szkole

podstawowej oraz przekazanie rodzicom pisemnej informacji nt. gotowości szkolnej dziecka. Wprowadzono różne

sposoby indywidualizacji pracy dzieci w zależności od ich potrzeb i możliwości (praca z dzieckiem zdolnym oraz

mającym specyficzne trudności w nauce). Zatrudniono logopedę i podjęto systematyczne zajęcia logopedyczne

z dziećmi. Dzięki prowadzonym obserwacjom i diagnozom potrzeb personel przedszkola pozyskuje wiedzę o tym,

co należy modyfikować. Wszystkie nauczycielki w ankiecie uznały wprowadzone modyfikacje oferty programowej

przedszkola za bardzo potrzebne. Rodzice w pełni zgadzają się z działaniami przedszkola i niczego nie chcą

zmieniać. Podziwiają cierpliwość pracowników w kwestii kształtowania samodzielności dzieci, co potwierdzili

w przeprowadzonym wywiadzie grupowym. Ich zdaniem przedszkole zdecydowanie wspiera rodziców w pracy

nad rozwojem i edukacją dzieci, ukazuje słabe strony dziecka, nad którymi trzeba popracować w domu,

ukierunkowuje działania rodziców, podpowiada, w jakiej sferze dziecko potrzebuje wsparcia. W opinii

przedstawicielki zaprzyjaźnionego przedszkola wprowadzone modyfikacje w ofercie programowej są zgodne

z nową reformą oświatową. Ponadto przedszkole realizuje programy proponowane przez stację sanitarno -

epidemiologiczną i policję.

Realizacja oferty programowej przedszkola wpływa na rozwój zainteresowań dziecka. Nauczycielki, poprzez

różnorodne zajęcia dodatkowe i przygotowanie do konkursów, rozwijają zainteresowania dzieci, co potwierdziły

w wywiadzie. Rozwijają między innymi u dzieci zdolności plastyczne, muzyczne, ruchowe, umysłowe i taneczne.

Aby zwiększyć i poszerzyć możliwości rozwoju dzieci, nauczycielki przekazują informacje rodzicom o różnych

formach zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury. Podejmowanie przez przedszkole działań rozwijających

zainteresowania dzieci, potwierdza 49 spośród 51 ankietowanych rodziców.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor w wywiadzie wymienił szereg przykładów

rozwiązań programowych wdrażanych w przedszkolu, które uznaje za nowatorskie, między innymi: pedagogika

zabawy, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, edukacja matematyczna wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,

metoda I. Majchrzak, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz. Od kilku

lat organizowane są zajęcia adaptacyjne dla 3-latków w oparciu o program autorski. Przedszkole, jako pierwsze

w rejonie zapoczątkowało organizację wycieczek krajoznawczo – turystycznych dla przedszkolaków (m.in. Osiek,

Piła, Poznań, Gorzów, Krzyż Wlkp., Świerkocin, Czarnków, Ujście, Kosin, okolice Trzcianki: Bukówka, Straduń,

ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Trzcianka, gospodarstwa agroturystyczne). Nowością są również organizowane

imprezy promocyjno-rekreacyjne, których celem jest integrowanie środowiska przedszkolnego i lokalnego np. dzień

sportowca, potyczki rodzinne, dzień pieczonego ziemniaka, nocne oczekiwanie na Mikołaja w przedszkolu,

wprowadzenie do kalendarza imprez przedszkolnych przeglądu małych form teatralnych. Przedszkole realizuje

również programy zewnętrzne: „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,

„Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, Ogólnopolski Program Edukacyjny

Akademii Malucha Magazynu "Kubuś Puchatek"– Jestem wzorowym przedszkolakiem. Powyższe przykłady

działań przedszkola uznane za nowatorskie wymieniły także w prowadzonym wywiadzie nauczycielki.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.  

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

Komentarz:

            W przedszkolu planuje się procesy edukacyjne, co potwierdził dyrektor w wywiadzie. Zasadniczym

elementem planowania procesów edukacyjnych są zajęcia dydaktyczne, zabawy organizowane zgodne

z miesięcznymi planami pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela. We wszystkich grupach wiekowych

nauczycielki przeznaczają prawidłową ilość czasu (zgodnie z zasadą 1/5) na odpowiednie formy aktywności.

W planowaniu miesięcznym uwzględniane są zagadnienia programowe, planu pracy przedszkola, programu

wychowawczego i profilaktyki. Zasadniczym elementem w planowaniu procesów edukacyjnych, według dyrektora

jest nadzór pedagogiczny zawierający elementy ewaluacji, wspomagania i kontroli, realizacji planów współpracy ze

środowiskiem, szkołą, poradnią psychologiczno–pedagogiczną, organizacja zajęć dodatkowych, planowanie pracy

z dzieckiem z trudnościami i uzdolnionym, prowadzenie obserwacji i diagnoz, jako najważniejszych elementów,

które później mają wpływ na planowanie pracy z każdym dzieckiem. Planując procesy edukacyjne dyrektor

uwzględnia informacje pozyskane z analizy pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz podczas prowadzonych

rozmów z nauczycielami, pracownikami i dziećmi. Dyrektor na bieżąco informuje nauczycieli, o planowanych

zamierzeniach, propozycje poddaje pod dyskusję. W opinii nauczycieli sformułowanej podczas wywiadu

grupowego, zasadniczym założeniem planu pracy przedszkola (w zakresie procesów edukacyjnych), na bieżący

rok szkolny, a wynikający z planu wieloletniego, jest kształtowanie w dzieciach postaw zaangażowania się w życie

środowiska. Z analizy dokumentacji sporządzonej przez dyrektora dotyczącej monitoringu podstawy programowej

wynika, że wprowadzono arkusz przeglądu realizacji przez nauczycielki podstawy programowej, którym objęto

każdą grupę wiekową. Dyrektor stwierdził, że występuje korelacja dokumentacji nauczyciela z podstawą

programową, potwierdzają to również arkusze hospitacji zajęć.

Przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej w realizacji procesów

wspomagania rozwoju i edukacji dziecka. W tym zakresie nauczycielki podczas wywiadu do sukcesów zaliczyły:

uzyskiwanie czołowych miejsc w konkursach (np. plastycznych, piosenki), szybką adaptację trzylatków oraz wysoki

poziom osiągania dojrzałości szkolnej dzieci. Analiza wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

nad realizacją podstawy prowadzonej przez dyrektora wskazuje, że plany miesięczne są systematycznie

kontrolowane przed jego realizacją. Dwukrotnie w roku szkolnym nauczycielki sporządzają sprawozdania,

w których odnoszą się m.in. do działań na rzecz podnoszenia jakości w zakresie pracy własnej i innych nauczycieli,

dokonują analizy realizacji zadań dodatkowych nauczyciela, współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,

osiągnięć dzieci w kontekście realizacji programu wychowania przedszkolnego, rocznego planu przedszkola,

programu wychowawczego, profilaktyki.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane, co potwierdza w wywiadzie dyrektor.

Nauczycielki prowadzą wstępną obserwację dziecka, która pozwala ustalić, na jakim poziomie rozwoju jest

dziecko, czy też grupa. Pracę z dzieckiem planują przy wykorzystaniu wniosków z obserwacji i diagnozy. W celu

kontynuacji działań przedszkole podejmuje współpracę z rodzicami. Nauczycielki monitorują podjęte działania,

sprawdzają efekty. W przypadku braku efektów stosowały zmianę metod i form pracy. Dyrektor monitoruje procesy

wspomagania i rozwoju dzieci poprzez bezpośrednią obserwację (hospitację) zajęć, zabaw, uroczystości, imprez

przedszkolnych, zebrań z rodzicami oraz wybrane obszary pracy nauczyciela. Cyklicznie raz w miesiącu prowadzi

kontrolę dokumentacji: plany miesięczne, plany współpracy, zapisy w dzienniku, arkusze diagnozy dzieci.

Zadaniem nowym realizowanym przez dyrektora, jest badanie losów absolwentów (rozmowy z rodzicami, samymi

absolwentami, ankiety dla nauczycieli kl. I). Monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

wykorzystywany jest do jego doskonalenia. W zależności od potrzeb dostosowywane są metody i formy pracy,

wyłaniane są dzieci uzdolnione, prowadzona jest indywidualizacja procesu edukacyjnego, modyfikowane są

programy pracy w grupie wiekowej, dostosowane do możliwości dzieci. Organizowana jest pomoc specjalistów:

logopedy, psychologa. Rodzice informowani są o rozwoju swoich dzieci, zaobserwowanych trudnościach, także

w zachowaniu. Prowadzony jest monitoring osiągnięć dzieci w konkursach, zawodach. W opinii dyrektora

prowadzony monitoring dotyczy wszystkich dzieci.

W opinii dyrektora monitoring jest wykorzystywany do doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji.

Wprowadzono zajęcia grupowe i indywidualne z logopedą. W celu ujednolicenia działań zmierzających

do usprawnienia narządu mowy dzieci, nauczycielki w każdej grupie przedszkolnej podjęły współpracę ze

specjalistą. Co roku średnio około 30 dzieci 5 i 6 – letnich wymaga terapii logopedycznej. Wzbogacana jest oferta

zajęć, włącza się rodziców do czynnego udziału w rozwoju swojego dziecka, informuje o wynikach diagnozy

 12 / 27Raport z ewaluacji: Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance



i postępach dzieci. Nauczycielki podejmują wspólne działania, dostosowują wymagania do potrzeb i możliwości

dzieci. Ustalane są kierunki pracy i dokonywana jest ewaluacja oraz ocena przydatności i skuteczności

podejmowanych działań. Podczas wywiadu nauczycielki stwierdziły, że w pracy z dziećmi wykorzystują wiedzę

pochodzącą z obserwacji rozwoju dzieci do konstruowania planów wyrównawczych z dzieckiem wykazującym

trudności i uzdolnienia, wyniki podają rodzicom celem korelacji odziaływań, procesy edukacyjne ukierunkowane są

na wyrównywanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności dzieci. Nauczycielki przedszkola informują rodziców

o tym, jak rozwija się ich dziecko, co potwierdza 45 rodziców spośród 51 ankietowanych. Zdecydowana większość

rodziców (47 spośród 51), dostrzega związek pomiędzy sposobem, pracy z dzieckiem w przedszkolu, a jego

rozwojem.

Wnioski z monitoringu są wykorzystywane w planowaniu samych procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,

co potwierdziły nauczycielki oraz dyrektor w przeprowadzonym wywiadzie. Jako przykłady decyzji podaje:

zatrudnienie logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, powołanie zespołów wczesnego wspomagania

rozwoju, podjęcie współpracy z psychologiem (konsultacje dla rodziców, obserwacja całej grupy i poszczególnych

dzieci na prośbę nauczyciela za zgodą rodziców), doskonalenie zawodowe nauczycieli w kierunku potrzeb,

tworzenie planów pracy z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia w określonych sferach rozwoju,

podejmowanie działań w ramach pełnionego nadzoru w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych (np.: planowanie odpowiednich szkoleń, kontroli nad wykorzystywaniem wybranych arkuszy

diagnostycznych, monitorowanie wspomagania nauczycieli przez pracowników obsługi, planowanie ewaluacji

w zakresie nabywania przez dzieci nowych umiejętności i wiadomości), ustalanie priorytetowych zadań do planu

rocznego na podstawie wniosków z pracy dydaktyczno – wychowawczej, wprowadzenie procedury kontroli

dokumentowania diagnozy dziecka oraz informowania rodziców na temat diagnozy.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania

nauczycieli

Komentarz:

            Zdaniem dyrektora nauczycielki współpracują przy tworzeniu i analizie procesów sprzyjających rozwojowi

dzieci, co potwierdziły w ankietach i wywiadzie grupowym. Wspólnie planują działania edukacyjne w grupie (plany

miesięczne, imprezy, uroczystości, zajęcia koleżeńskie), organizują imprezy integrujące społeczność przedszkolną,

konkursy, wystawy, wernisaże prac dziecięcych, współdziałają przy tworzeniu wystroju przedszkola, biorą udział

w różnych przedsięwzięciach i akcjach. Wymieniają się również informacjami ze szkoleń, doświadczeniem i wiedzą

(wymiana scenariuszy, udostępnianie pomocy dydaktycznych, książek) oraz sprawują opiekę nad nauczycielem

odbywającym staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Ponadto powoływane są okresowe zespoły zadaniowe

(np.: ewaluacji, metodyczny, wychowawczy) w ramach, których podejmowane są wspólne decyzje oraz tworzone

narzędzia badawcze. Wspólnie poszukiwane są optymalne rozwiązania przy występujących różnego rodzaju

problemach dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych, wspólnie dokonywany jest wybór programu

nauczania. Nauczycielki współpracują ze sobą przy analizie procesów sprzyjających rozwojowi dzieci w bardzo

szerokim zakresie, co potwierdziły wszystkie ankietowane nauczycielki.

Dyrektor w wywiadzie potwierdza, że nauczycielki współpracują przy wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci.

Współpraca ma miejsce w ramach zespołów samokształceniowych i zadaniowych. Nauczycielki wymieniają się

doświadczeniem, współdziałają przy realizacji programów zewnętrznych oraz rozwiązują problemy wychowawcze

i dydaktyczne występujące w danej grupie przedszkolnej. Wspólnie ustalają plan działań pracy w oddziale

przedszkolnym oraz na rzecz przedszkola, organizację imprez przedszkolnych i konkursów. Przygotowują

dekoracje, udostępniają sobie pomoce dydaktyczne. W celu doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

nauczycielki wykorzystują prowadzone analizy swojej pracy, wnioski z obserwacji, diagnozy i wyniki ankiet.

Dyrektor inicjuje formy współpracy nauczycielek. Wprowadzona została m.in. zasada przekazywania przez

nauczycielki informacji, zdobytej wiedzy i umiejętności z odbytych szkoleń i narad. Dyrektor zachęca

do współuczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach, działaniach, deleguje nauczycielki do odbycia szkoleń,

kursów, podsuwa pomysły, zachęca do dzielenia się doświadczeniem, rozpowszechnia dobre praktyki oraz

motywuje do pracy poprzez pochwały, wyrażanie zadowolenia na forum, przyznawanie nagród dyrektora.

Nauczycielki w wywiadzie potwierdziły, że współpracują przy prowadzeniu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,
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która polega na wspólnym diagnozowaniu, planowaniu, analizowaniu, rozmowach indywidualnych, wymianie

doświadczeń, udostępnianiu sobie pomocy dydaktycznych. W opinii nauczycielek dyrektor motywuje, przekazuje

informacje na temat nowości i zmian w prawie, zachęca do udziału w kursach.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 

Komentarz:

            Według dyrektora nauczycielki rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci w czasie codziennych zajęć, zabaw,

prowadząc systematyczne obserwacje i diagnozy. Korzystają także z wyników badań prowadzonych przez

specjalistów, przekazują sobie informacje o dziecku, wspólnie przygotowują diagnozę. W przedszkolu opracowana

jest procedura dokonywania diagnozy i informowania rodziców o jej wynikach. Diagnoza przygotowywana jest

na podstawie kart obserwacji, arkuszy diagnostycznych, analizowane są prace plastyczne i inne wytwory

działalności manualnej dzieci oraz karty pracy. Po przeprowadzonej diagnozie wyznaczane są kierunki pracy,

poszerzana jest oferta edukacyjna oraz podejmowane są działania wspomagające rozwój lub zmieniające sposób

pracy z dzieckiem. Działania te prowadzą do indywidualizacji systemu pracy. Nauczycielki formułują i skutecznie

wdrażają wnioski z analiz osiągnięć dzieci, które przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Nauczycielki znają podstawę programową i prowadzą zajęcia zgodnie z jej zaleceniami. Wszystkie ankietowane

nauczycielki (8 spośród 8) oraz uczestniczące w wywiadzie potwierdziły, że prowadzą systematycznie wobec

wszystkich dzieci diagnozę potrzeb i ich możliwości. Najlepsze według nich sposoby diagnozowania możliwości

i potrzeb dzieci w przedszkolu to obserwacja, diagnoza, wywiad z rodzicami i rozmowy z dziećmi. Największą

przeszkodą w prowadzeniu diagnozy według nauczycielek jest częsta nieobecność dziecka w przedszkolu. Analiza

dokumentacji, szczególnie diagnozy 5-latków wskazuje, że w roku 2009/2010 dokonano wnikliwej analizy narzędzi

diagnozy i wybrano arkusz z Wydawnictwa Edukacja Polska, który otrzymał akceptację rady pedagogicznej.

Wydawnictwu przyznano nagrodę MEN.

Działania edukacyjne dostosowywane są do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, co zdecydowanie potwierdza

dyrektor w wywiadzie. Uważa, że diagnoza przekłada się na działania wspomagające rozwój dzieci, które m.in.

prezentują swoje umiejętności i wiedzę podczas wielu imprez okolicznościowych, występów, przeglądów,

zawodów, konkursów. W przedszkolu tworzone są programy i plany ukierunkowane na wspomaganie oraz

korygowanie rozwoju dzieci, a także programy rozwijające ich zainteresowania. Dzięki sugestiom nauczycielek,

rodzice zapisują dzieci na zajęcia dodatkowe do Miejskiego Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej w Trzciance.

Diagnoza ułatwia dostosowanie poziomu pracy do możliwości rozwojowych dziecka, przygotowania dodatkowych

ćwiczeń, dostosowania metod i form pracy do poziomu grupy i jak wynika z bezpośrednich obserwacji pracy

nauczyciela jest to realizowane. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dzieci, zajęcia

rytmiczne, terapia logopedyczna i gimnastyka korekcyjna obejmująca wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia.

W przedszkolu powołane zostały zespoły do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, które obejmują 3 dzieci oraz

prowadzone jest nauczanie indywidualne (dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ponadto nauczycielki realizują zajęcia biblioteczne dla dzieci 6-letnich z cyklu „spotkanie z książką”, programy

pracy z dzieckiem zdolnym i wymagającym pracy wyrównawczej. Indywidualne programy pracy stworzone dla

wychowanków z poszczególnych grup wiekowych, realizowane są podczas codziennie organizowanych zajęć

i zabaw. W stosunku do wszystkich dzieci stosowana jest zasada stopniowania trudności i indywidualizacji procesu

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W placówce realizowane są programy wychowawczy i profilaktyki. Dyrektor

w wywiadzie stwierdza, że podejmowane w przedszkolu działania mają również charakter profilaktyczny. W opinii

wszystkich nauczycielek (8 spośród 8 ankietowanych) wyniki diagnozy prowadzą do zmiany sposobu pracy

z dzieckiem.

W działaniach uwzględnia się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Według dyrektora

diagnoza prowadzona przez nauczycielki i logopedę zdecydowanie wpływa na indywidualizację sposobu pracy

z dzieckiem. Podejmowane są wspólne działania w celu ujednolicenia oddziaływań. Nauczyciel logopeda

przekazuje nauczycielkom informacje o poziomie rozwoju mowy dziecka i działaniach, jakie będzie podejmował

w celu eliminowania wad mowy oraz zaleca zakres ćwiczeń, jakie należy podejmować w celu usprawnienia

narządów mowy. Wszystkie nauczycielki (8 spośród 8 ankietowanych) potwierdziły, że w bieżącym i poprzednim

roku szkolnym przygotowały programy indywidualnego wspomagania rozwoju dzieci, co potwierdza również
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przeprowadzona analiza dokumentacji. W szczególnych przypadkach przedszkole w ustaleniu diagnozy

współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkolu funkcjonują zespoły

wczesnego wspomagania obejmujące 3 dzieci oraz zajęcia logopedyczne prowadzone ze wszystkimi dziećmi

wymagającymi terapii (raz w tygodniu po 1/2 h) i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, z których korzysta 9 dzieci

(prowadzone 2 razy w tygodniu po 0,5 godziny przez nauczyciela rehabilitanta).

W opinii nauczycielek oraz dyrektora, rodzice uczestniczą w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Nauczycielki zapoznają rodziców z wynikami diagnozy, obserwacji rozwoju dziecka oraz przedstawiają propozycje

zabaw, które mogą być pomocne w kształtowaniu danej umiejętności lub zachowania, zapoznają z programem

wspomagania dzieci w celu osiągnięcia gotowości szkolnej i programami przedszkola. Stwarzają możliwość udziału

rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, przedstawieniach, co umożliwia im obserwację własnego dziecka

na tle grupy. W przypadku stwierdzenia występowania u dzieci trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności,

nauczycielki nasilają współpracę z rodzicami dziecka. Organizowane są dla rodziców m.in. konsultacje

logopedyczne, poznają wyniki badań mowy oraz słuchu, uzyskują informacje dotyczące dalszych działań

z dzieckiem, jakie należy podjąć, mają również możliwość wzięcia udziału w terapii logopedycznej swojego

dziecka. Organizowane są również spotkania i pogadanki ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą,

dietetykiem itp. Rodzice mogą śledzić postępy swojego dziecka (wgląd do kart pracy, przegląd prac plastycznych,

udział w konkursach, uroczystościach, imprezach przedszkolnych). W holu przedszkola i w szatniach

poszczególnych grup zamieszczono dla rodziców informacje, artykuły, rady dotyczące wspomagania rozwoju

i edukacji dzieci. Wszystkie nauczycielki w ankiecie stwierdziły, że rodzice uczestniczą w procesie wspomagania

rozwoju i edukacji swoich dzieci, co potwierdzili rodzice uczestniczący w wywiadzie. Ponadto rodzice stwierdzili,

że uczestniczą w zebraniach, które odbywają się na początku roku i w każdym semestrze, podczas których

uzyskują pełną informację na temat poziomu rozwoju dzieci oraz uzyskują wskazania do dalszej pracy.

Przedszkole w razie konieczności zaprasza specjalistów celem omówienia jakiegoś problemu wychowawczego

występującego w grupie przedszkolnej.

Przedszkole dba o przekaz informacji dla rodziców, stąd na gazetkach znajduje się: aktualna tematyka

kompleksowa, zagadnienia wychowawczo – dydaktyczne, artykuły między innymi na temat. „Ty kontrolujesz

dziecko, czy ono ciebie”, „Twoje dziecko spędza ferie w domu? – rady”, „Przedszkole przyspiesza rozwój mowy

u dzieci”, „Pozwólcie dzieciom się kłócić”, „Dziadkowie to skarb”. Zdecydowana większość rodziców (40 spośród

51), stwierdziła w ankiecie, że mają możliwość uczestniczenia w pracy nad rozwojem swojego dziecka.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Środowisko

Wymaganie:  Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            Wśród osób, instytucji i organizacji, jakie tworzą lokalne środowisko przedszkola, zdaniem dyrektora

i nauczycieli są: rodzice, lokalny samorząd, ośrodek pomocy społecznej, dom kultury, inne przedszkola i placówki

edukacyjne, biblioteka, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne instytucje samorządowe, ośrodek sportu

i rekreacji, policja, straż, poczta, sąd, nadleśnictwo. Dyrektor stwierdza również, że przedszkole prowadziło

w poprzednim i bieżącym roku szkolnym zajęcia dydaktyczne oraz inne działania, z których mogły korzystać osoby,

instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Do najistotniejszych zalicza: umożliwienie uczniom Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Trzciance realizację projektów związanych z poznawaniem różnych zawodów, współudział

w realizacji projektu imprezy plenerowej dla przedszkolaków, udział w organizowanych przez młodzież

„Andrzejkach”, przygotowanie programu słowno – muzycznego dla młodzieży z internatu zespołu szkół;

przygotowanie i prezentacja bożonarodzeniowej inscenizacji dla pracowników urzędu miejskiego na spotkaniu

opłatkowym, przygotowanie wystawy z pracami dzieci o tematyce Świąt Bożego Narodzenia; umilanie słowem

i piosenką pobytu podopiecznym domu opieki oraz przygotowywanie i prezentacja programów artystycznych

z okazji dnia mamy, babci, świąt; przy współpracy z rodzicami organizowanie zajęć, w których rodzice przekazują

swoją wiedzę nt. swojego zawodu lub hobby, prelekcje, pogadanki dla rodziców z udziałem specjalisty, spotkania

integracyjne (dzień sportowca, grillowanie i potyczki rodzinne, dzień z mikrofonem), uroczystości przedszkolne

o charakterze rodzinnym (dzień mamy i taty, dzień babci i dziadka), organizacja konkursów

wewnątrzprzedszkolnych z udziałem rodziców, imprezy przedszkolne z przygotowanym przez dzieci i nauczyciela

programem artystycznym (jasełka, pasowanie na starszaka, przegląd małych form teatralnych), zajęcia otwarte dla

rodziców, zajęcia adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców, drzwi otwarte; przygotowanie wystawy prac dziecięcych

„Kim będę w przyszłości” podczas giełdy zawodów organizowanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

udział w organizowanych przez bibliotekę imprezach i konkursach np. „Niezapominajka”, przygotowywanie

programu artystycznego przez dzieci 6-letnie, przygotowywanie prac plastycznych z dziećmi o podanej tematyce

na wystawę biblioteczną, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wychowankowie przedszkola czytali

w bibliotece bajki, cotygodniowe zajęcia dzieci 6-letnich, spotkanie z książką, udział w spotkaniach literackich.

W programie wychowawczym przedszkola są elementy świadczące o współpracy z lokalnym środowiskiem, które

służą rozwojowi dzieci, co potwierdza analiza dokumentacji (program wychowawczy, kronika).

W ankiecie 36 spośród 51 rodziców potwierdziło, że przedszkole prowadziło w bieżącym lub poprzednim roku

szkolnym zajęcia lub inne działania, z których mogli korzystać.

W opinii dyrektora przedszkole umożliwia dzieciom z sąsiedztwa korzystanie z placu zabaw, gdzie pod opieką

rodziców mogą korzystać ze sprzętu przedszkolnego oraz terenów zielonych. Podczas wywiadu grupowego

z przedstawicielami środowiska i samorządu lokalnego respondenci podali szereg przykładów działań

prowadzonych przez przedszkole w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym, z których mogły korzystać osoby,

instytucje i organizacje środowiska lokalnego np.: przygotowanie jasełek dla pracowników urzędu miasta, powitanie

wiosny - przemarsz ulicami miasta z przygotowanymi plakatami o tematyce ekologicznej (propagowanie działań

ekologicznych), umilanie słowem i piosenką pobytu podopiecznym domu opieki, przygotowywanie i prezentacja

programów artystycznych. W opinii przedstawiciela lokalnej telewizji przedszkole podejmuje bardzo dużo różnych

działań dla środowiska i promuje się w środowisku. W przeprowadzonej ankiecie 32 spośród 51 ankietowanych

rodziców wymieniło różne formy, z których mogli korzystać w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym, m.in. 12

rodziców wymieniło wszelkiego rodzaju imprezy i uroczystości (jasełka, bal karnawałowy, święto mamy, pasowanie

na starszaka, dzień babci i dziadka, święto pieczonego ziemniaka, spotkania z rodzicami, piknik rodzinny), 16

rodziców wymienia spotkania ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą), 5 - zajęcia otwarte dla

rodziców oraz zbiórkę nakrętek i baterii. W przypadku 19 ankietowanych rodziców brak było odpowiedzi.

Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w lokalnym środowisku w ocenie dyrektora i 7

spośród 8 ankietowanych nauczycielek jest satysfakcjonująca. W wywiadzie nauczycielki stwierdziły, że są

zadowolone z każdej formy współpracy, bo dzięki temu dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania,

współuczestniczyć w życiu lokalnego środowiska. W wywiadzie grupowym z partnerami i samorządem respondenci

współpracę przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku ocenili, jako

wystarczającą w stosunku do istniejących potrzeb. Według nich przedszkole bardzo aktywnie współpracuje

z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku.

 16 / 27Raport z ewaluacji: Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance



Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska, analizuje potrzeby

i wdraża wnioski z tych analiz, co potwierdzili wszyscy badani respondenci. Do najważniejszych potrzeb, które

zaspokaja przedszkole dyrektor i nauczycielki zaliczają: zaspokajanie potrzeb rodziców w zakresie opieki

nad dziećmi i przygotowywanie dzieci do dalszej edukacji, zapewnienie miejsc w przedszkolu dla przyszłych

wychowanków przy wspólnych działaniach dyrektora przedszkola i samorządu (rekrutacja prowadzona zgodnie

z regulaminem i wymogami prawa), pełnienie wakacyjnego dyżuru (zabezpieczenie opieki dzieciom pracujących

rodziców), kreowanie więzi pomiędzy mieszkańcami (poprzez imprezy środowiskowe), promocja działań

podejmowanych na rzecz oświaty w gminie, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym – zapraszanie

do udziału w organizowanych przez przedszkole imprezach, konkursach, uroczystościach, reagowanie na potrzeby

środowiska i włączanie się w podejmowane przez nich przedsięwzięcia, uczestnictwo w akcjach organizowanych

na terenie miasta (np.: sprzątanie świata, WOŚP), udział w różnych konkursach organizowanych przez instytucje

działające na terenie miasta, gminy, powiatu, selektywna zbiórka odpadów, w którą włączyły się całe rodziny

(baterie, nakrętki, puste kartridże do tuszu). Zgodnie z potrzebami podmiotów środowiska lokalnego przedszkole

prowadziło z policją, sądem, przychodnią zdrowia, Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile, nadleśnictwem, punktami

usługowymi, działania edukacyjne, umożliwiające dzieciom udział w kampaniach zdrowotnych, ekologicznych,

charytatywnych, zaspokajaniu potrzeb kulturowych i religijnych, zapoznawanie z historią, tradycją, kulturą,

rozbudzaniu zainteresowań dzieci, zaspokajaniu potrzeb poznawczych. Rodzice w wywiadzie prowadzenie

powyższych działań ocenili pozytywnie. Podobnego zdania są przedstawiciele lokalnego środowiska, którzy

uważają, że przedszkole wychodzi do środowiska z różnymi własnymi inicjatywami, a także odpowiada na jego

potrzeby. Wszelkie imprezy i uroczystości są organizowane na bardzo wysokim poziomie i są one uzasadnione

potrzebami społecznymi.

Z analizy dokumentów wynika, że wskazane powyżej działania są wpisane w program pracy przedszkola. Ponadto

przedszkole jest współrealizatorem programów takich instytucji jak policja, staż pożarna, stacja

sanitarno-epidemiologiczna.

Przedszkole identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska. Dyrektor podczas wywiadu stwierdził,

że w przedszkolu nie prowadzi się formalnej ewidencji potrzeb środowiska lokalnego, jednak te potrzeby są

rozpoznawane przez rozmowy z przedstawicielami instytucji i organizacji działających w środowisku lokalnym.

Instytucje te przedstawiają, harmonogram imprez, uroczystości lub przedsięwzięć, w które przedszkole wpisuje się

ze swoim programem działań. Przedszkole ankietuje rodziców, by zebrać informacje na temat potrzeb i możliwości

środowiska. Dzięki temu poznaje ich oczekiwania wobec przedszkola oraz preferowane formy kontaktów

z nauczycielami. Przedszkole śledzi także wydarzenia na oficjalnej stronie internetowej miasta i instytucji, z którymi

współpracuje. Wszyscy badani respondenci podczas wywiadu nie potrafili wskazać potrzeb lokalnego środowiska,

które przedszkole mogłoby zaspokajać, a dotychczas nie podjęło w tym kierunku żadnych działań. Według

badanych wszystkie potrzeby środowiska są zaspakajane.

Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie nauczania, co potwierdza dyrektor oraz nauczycielki

w ankiecie. Wśród działań dydaktycznych i wychowawczych przedszkola, które były prowadzone z pomocą

podmiotów środowiska lokalnego wymieniają: zajęcia edukacyjne i informacyjne z udziałem przedstawicieli policji,

sądu, nadleśnictwa, poczty, rodziców, spotkania integracyjne, wymianę doświadczeń, wprowadzenie dzieci

w problematykę szkolną, realizacja programów zewnętrznych przy współpracy ze stacją

sanitarno-epidemiologiczną i policją. Według nauczycieli przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych

w procesie nauczania, szczególnie podczas organizacji wyjazdów i wycieczek, pozyskuje sponsorów na nagrody

dla laureatów uczestników konkursów, doposaża przedszkole, organizuje zajęcia profilaktyczne, sportowe

na terenie hali sportowo-widowiskowej i ośrodka sportu i rekreacji. Wspólnie ze stacja sanitarno-epidemiologiczną

przedszkole realizuje programy: „Moje dziecko idzie do szkoły” oraz „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

W ramach współpracy z innymi przedszkolami organizowane są wspólne warsztaty, szkolenia, wymiana

doświadczeń (także w ramach zespołów samokształceniowych), udział w organizowanych przez przedszkola

konkursach miedzyprzedszkolnych. Współpracując ze szkołą, dzieci przedszkolne zapoznały się z salami

lekcyjnymi, świetlicą, salą gimnastyczną, biblioteką, uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych, brały udział

w uroczystości pasowania absolwentów przedszkola na pierwszaka. Współpracując z policją dzieci 6-letnie

zwiedzały komisariat policji i zapoznały się z pracą policjanta. Ponadto przedszkole otrzymało program edukacyjny

i plakaty „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba. Program ten w ramach działań prewencyjnych jest realizowany

w postaci pogadanek na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Zainicjowano wśród dzieci

działania zmierzające do polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez przekazanie dla każdego przedszkolaka

znaku odblaskowego.

Nauczyciele widzą korzystny wpływ współpracy na rozwój uczniów. Podczas wywiadu nauczycielki oraz dyrektor
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wymieniają najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z organizacjami

i instytucjami działającym w lokalnym środowisku. Według nich są to: otwartość dzieci w kontaktach z rówieśnikami

i dorosłymi, dzięki czemu nie mają one problemów adaptacyjnych w kolejnym etapie edukacyjnym, poszerzenie

wiedzy (głównie społecznej), kształtowanie umiejętności (np.: odpowiedniego zachowania się w różnego rodzaju

sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej). Do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki

współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku zalicza także możliwość

autoprezentacji i promocji przedszkola. Dom kultury stwarza możliwość samorealizacji dzieci i prezentacji talentów.

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt uwrażliwia na potrzeby zwierząt, a współpraca ze stacja

sanitarno-epidemiologiczną pozwala kształtować właściwe postawy zdrowotne. Realizacja z policją projektu

„Bezpieczny przedszkolak” uczula na skutki zachowań negatywnych. Ponadto przedszkole rozwija zainteresowania

i zdolności dzieci dzięki zajęciom prowadzonym przy współpracy z biblioteką (rozwój czytelnictwa, wyobraźni).

Powyższe wnioski nauczycielki sformułowały na podstawie sukcesów, jakie dzieci odnoszą w konkursach,

postępów w rozwoju dzieci oraz na podstawie informacji pochodzących od rodziców i nauczycieli ze szkół.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do

przedszkola

Komentarz:

            Według dyrektora przedszkole zbiera informacje o losach dzieci, które uczęszczały do placówki.

Przeszkodą w gromadzeniu danych o losach podopiecznych jest uczęszczanie absolwentów do kilku szkół

w mieści, a niekiedy poza terenem miasta lub gminy, a także sporadyczny kontakt z rodzicami byłych

wychowanków lub całkowity brak kontaktu. Pomocna natomiast w gromadzeniu danych jest prowadzona

współpraca nauczycielek ze szkołą, dobry kontakt z wychowawcami absolwentów i rodzicami dzieci oraz wizyty

absolwentów w przedszkolu. Plan ewaluacji wewnętrznej przedszkola nakierowany jest w bieżącym roku szkolnym

na pozyskanie informacji o losach absolwentów przedszkola poprzez ankietowanie nauczycieli klas I, analizę

realizacji planu współpracy ze szkołą, obserwację uroczystości i wydarzeń z udziałem absolwentów. Wszystkie

nauczycielki stwierdziły podczas wywiadu i w ankiecie, że znają losy i gromadzą informacje o swoich byłych

podopiecznych.

Informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola wykorzystuje się jako wskaźnik jakości własnej pracy

dydaktycznej i wychowawczej. Według nauczycielek i dyrektora wykorzystuje się informacje o losach dzieci, które

kiedyś uczęszczały do przedszkola do zwiększenia efektywności procesu edukacyjnego, do określenia czy

działania podejmowane przez przedszkole przyniosły efekty, czy są skuteczne oraz jakie zmiany należy

wprowadzić w pracy przedszkola. Informacje o losach absolwentów przydają się do oceny skuteczności pracy

wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli, do modyfikacji koncepcji pracy przedszkola oraz do oceny zgodności

modelu absolwenta z rzeczywistością.

Kariera edukacyjna byłych podopiecznych rozwija się prawidłowo. W opinii dyrektora informacje o problemach

adaptacyjnych byłych podopiecznych w klasach pierwszych docierają do przedszkola sporadycznie. Natomiast

wszystkie nauczycielki w ankiecie stwierdziły, że dzieci nie miały problemów z adaptacją w klasach pierwszych.

Informacje na ten temat uzyskały podczas okazjonalnych spotkań z rodzicami, obserwacji lekcji pokazowych

w szkole, prezentacji osiągnięć absolwentów (zdolności muzyczne, plastyczne, aktorskie). Innym źródłem wiedzy

na temat sukcesów absolwentów są media. Przedstawicielka szkoły podstawowej potwierdziła w wywiadzie,

że dzieci z Przedszkola nr 1 w Trzciance są bardzo dobrze przygotowane do spełnienia obowiązku szkolnego.

Powyższe argumenty potwierdzają wysoki stopień spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie:  Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Komentarz:

            Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego

wychowanków, co potwierdza analiza dokumentów oraz dyrektor w wywiadzie. Przygotowywane są w tym celu

specjalne informatory/ulotki/foldery na temat działalności przedszkola oraz umieszcza się na ten temat informacje

na tablicach ogłoszeń. Ponadto przedszkole cyklicznie prezentuje się w lokalnych mediach (ogłoszenia i artykuły

w prasie lokalnej, audycje radiowe, udział w programach lokalnej telewizji) oraz prezentuje się podczas lokalnych

uroczystości. Przedszkole ma własną stronę internetową. Jako przykłady upowszechniania informacji o ofercie

i działaniach, dyrektor podaje umieszczanie na bieżąco na stronie internetowej przedszkola informacji o odbytych

uroczystościach, imprezach (święto pieczonego ziemniaka, pasowanie na starszaka, Mikołaj w przedszkolu,

jasełka, turniej wiedzy o mieście, dzień pluszowego misia, Andrzejki). Telewizja lokalna przeprowadziła wywiad

z podopiecznymi przedszkola na temat świąt bożonarodzeniowych, nagrano uroczystości dnia babci i dziadka

w przedszkolu, a przed rekrutacją dzieci do przedszkola, rozpowszechniane są ulotki informacyjne o ofercie

przedszkola w instytucjach użyteczności publicznej i punktach usługowych. Informacje o osiągnięciach dzieci

umieszczane są w kronice przedszkolnej, na tablicy informacyjnej „Z Życia Przedszkola” oraz w galerii

przedszkolaka. Według dyrektora, co najmniej raz w miesiącu przedszkole podejmuje działania

promocyjno-informacyjne dotyczące swojej działalności lub osiągnięć wychowanków. W prowadzonym wywiadzie

rodzice bardzo dobrze ocenili przekaz informacji w przedszkolu. Ogłoszenia o wszelkich działaniach przedszkola

zawsze są zamieszczone w widocznym miejscu, a na imprezy i uroczystości rodzice otrzymują zaproszenia.

Cyklicznie, co roku przedszkole podejmuje szereg różnych działań. Informacje na ten temat można znaleźć

na stronie internetowej lub w lokalnych mediach, a także istnieje możliwość obejrzenia zdjęć z imprez oraz galerii

prac plastycznych. Przykłady informacji o ofercie lub działaniach, które upowszechniło ostatnio przedszkole

w lokalnym środowisku według partnerów środowiskowych i samorządu można znaleźć również na stronie

internetowej urzędu miasta. Zdecydowana większość rodziców (46 spośród 51) bardzo dobrze ocenia przekaz

informacji na temat osiągnięć przedszkola.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków. Dyrektor

do najważniejszych osiągnięć przedszkola uzyskanych w ostatnim czasie zalicza: szybką adaptację najmłodszych

dzieci do warunków przedszkolnych, pozyskanie zgody i środków finansowych na zatrudnienie logopedy

w przedszkolu, założenie strony internetowej przedszkola, uzyskanie dojrzałości szkolnej przez wszystkich

wychowanków zgodnie z założeniami podstawy programowej, wzrost liczby rodziców zainteresowanych pobytem

dzieci w placówce przedszkolnej, zdobycie przez wychowanków miejsc premiowanych w konkursach: plastycznym

„Drobisie”, recytatorskim „Barwy jesieni”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym. W opinii partnerów

środowiskowych przedszkole systematycznie zamieszcza informacje o osiągnięciach wychowanków w lokalnym

środowisku.

Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Według dyrektora

pracownicy przedszkola docierają ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłały dotychczas swoich dzieci

do przedszkola. W tym celu rozkładane są ulotki w miejscach użyteczności publicznej, ukazują się ogłoszenia

w telewizji lokalnej oraz na stronie www miasta i stronie internetowej przedszkola. Pracownicy przedszkola promują

w środowisku edukację przedszkolną, co potwierdziły nauczycielki w wywiadzie. W telewizji lokalnej oraz na stronie

internetowej umieszczane są na bieżąco informacje o wydarzeniach, jakie mają miejsce w przedszkolu.

Przedszkole informuje środowisko o celowości podejmowanych działań podczas zebrań z rodzicami, na których

prezentowane są m.in. cele ogólne i szczegółowe na dany rok szkolny oraz wypracowana „sylwetka absolwenta”,

do jakiej przedszkole dąży. Organizowane są spotkania ze specjalistami (logopeda, pedagog, psycholog) w celu

uświadomienia rodzicom znaczenia wychowania przedszkolnego dla pełnego rozwoju dziecka i wyrównywania

startu szkolnego.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole, jako placówkę dbającą o jakość

kształcenia, co potwierdzili w prowadzonych wywiadach. Działania edukacyjne w przedszkolu oceniane są wysoko.

Dzieci są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole, biorą udział w różnych konkursach i osiągają

w nich znaczące sukcesy. W środowisku panuje opinia, że przedszkole jest najlepsze w mieści. W opinii badanych

pracownicy przedszkola są uśmiechnięci i pogodni. Dzieci chętnie przebywają w przedszkolu, nie mają ochoty

wracać do domu, a będąc już w szkole często odwiedzają swoje przedszkole. Podkreślono również, dużą dbałość

pracowników o estetykę przedszkola. Nie słychać w środowisku skarg na przedszkole. Między przedszkolami
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w mieście istnieje konstruktywna współpraca. Powyższe opinie potwierdzają wyniki ankiety dla rodziców, w której

wszyscy ankietowani uważają, że przedszkole dba o jakość kształcenia („zdecydowanie tak” 39 i „raczej tak” 12

spośród 51rodziców).

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole, jako placówkę dbającą o relacje

z lokalnym środowiskiem. Partnerzy środowiskowi uważają, że nauczycielkom i innym pracownikom przedszkola

zależy na współpracy z nimi. Stwierdzili w wywiadzie, że nauczycielki bardzo chętnie współpracują, często

wychodzą z inicjatywą, jak również podejmują się realizacji zadań proponowanych przez instytucje środowiskowe.

Według rodziców (49 spośród 51) nauczycielkom i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy

z rodzicami, co potwierdzają wyniki przeprowadzonej ankiety.

Powyższe argumenty potwierdzają wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Rodzice są partnerami

Komentarz:

            W opinii dyrektora i nauczycielek rodzice mogą dzielić się z nimi swoimi opiniami na temat działalności

przedszkola podczas indywidualnych rozmów, zebrań rodziców oraz przy okazji zajęć otwartych, uroczystości

i imprez przedszkolnych. W przedszkolu nie ma wyznaczonych godzin przyjęć interesantów, natomiast zgodnie

z procedurą dotyczącą współpracy z rodzicami dyrektor i nauczycielki uzgadniają dla obu stron dogodny termin.

Rodzice zostali o tym poinformowani, co potwierdziły wszystkie nauczycielki w ankiecie. W udostępnionych przez

dyrektora do analizy materiałach informacyjnych na temat pracy przedszkola (strona internetowa, tablica ogłoszeń,

procedura współpracy z rodzicami) są podane informacje na temat spotkań dyrekcji i nauczycieli z rodzicami,

terminy zebrań rodziców, zajęć otwartych, uroczystości i imprez przedszkolnych lub grupowych. Na tablicach

informacyjnych są podane wiadomości na wszystkie tematy związane z działalnością przedszkola (terminy zebrań,

uroczystości, imprez itp.). Rodzice uważają (50 spośród 51 ankietowanych), że nauczycielki i inni pracownicy

przedszkola są otwarci na sugestie rodziców dotyczące działalności przedszkola. Swoje opinie na temat pracy

przedszkola nauczycielkom lub dyrekcji, rodzice przekazywali podczas zebrań rodziców (zaznaczyło 47

ankietowanych osób spośród 51), podczas indywidualnych rozmów (30), przy okazji uroczystości i imprez

przedszkolnych/grupowych (29) oraz poprzez ankiety i zajęcia otwarte. Większość rodziców (31 spośród 51)

potwierdziła w ankiecie, że zostali poinformowani o sposobie kontaktu indywidualnego z wychowawcami grup.

Zdecydowana większość rodziców (46 spośród 51 ankietowanych) ma poczucie, że nauczycielki poświęcają

odpowiednią ilość czasu na kontakty z nimi.

Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu, co potwierdzają nauczycielki i dyrektor

podczas wywiadu. Zebrania grupowe informacyjne i organizacyjne są prowadzone zgodnie z kalendarzem spotkań

z rodzicami. W zależności od potrzeb jest około 5 spotkań w roku. Ponadto organizowane są spotkania

z rodzicami, mające na celu przekazanie rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności

w nabywaniu pożądanych umiejętności oraz w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, w formie: rozmów

indywidualnych, wywiadów, konsultacji z inicjatywy dyrektora, nauczyciela, rodzica. Prowadzone są także

na terenie przedszkola zajęcia otwarte, pogadanki dla rodziców z udziałem specjalisty, zajęcia adaptacyjne,

spotkania o charakterze rodzinnym, uroczystości, doradztwo pedagogiczne, logopedyczne. Wymienione formy

odbywają się zgodnie z realizowanym planem współpracy z rodzicami. Mniejszy odsetek rodziców korzysta

z konsultacji, kontaktów indywidualnych z nauczycielami i bierze udział w zebraniach grupowych i zajęciach

otwartych, natomiast 100% rodziców uczestniczy w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Podczas

wywiadu rodzice potwierdzili, że przedszkole wspiera ich w wychowaniu dzieci. Nauczycielki zawierają kontrakty

dotyczące zasad zachowania w przedszkolu. W zależności od tygodnia w przedszkolu prowadzone są zajęcia

aktywizujące do ćwiczeń asertywnych, a nauczycielki proszą wówczas rodziców o przeprowadzenie rozmowy

z dzieckiem na temat tych działań. Prowadzone są także pogadanki na temat bezpieczeństwa poruszania się po

drogach. Nauczycielki informują, nad czym pracują i proszą rodziców o wsparcie w tym zakresie.

W opinii rodziców działania przedszkola w zakresie wspierania w wychowaniu są dla nich przydatne. Każda

informacja nauczyciela na temat rozwoju dziecka jest zdaniem rodziców cenna, ponieważ są oni w stosunku

do własnego dziecka najczęściej bezkrytyczni. Przedszkole wskazuje rodzicom kierunki działań mające na celu

wspieranie rozwoju dziecka. Z analizy dokumentów wynika, że przedszkole stosuje różne formy wsparcia rodziców

w wychowaniu dzieci, jak np.: pomoc pedagoga i psychologa, logopedy, prowadzenie warsztatów
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psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze, pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej,

poradnictwo wychowawcze.

Zdecydowana większość rodziców (41 spośród 51) stwierdziła w ankiecie, że nauczyciele przedszkola powiedzieli

im, w jaki sposób mogą wspierać rozwój swojego dziecka. Według rodziców przedszkole prowadzi różne formy

wsparcia lub pośredniczy w dostępie do nich, np.: 41 rodziców spośród 51 zaznaczyło w ankiecie - wskazówki

od nauczycieli, 34 - pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej, 31 - pomoc pedagoga lub psychologa

na terenie przedszkola, 12 - warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze, zajęcia otwarte dla rodziców.

Najczęściej rodzice korzystali ze wskazówek udzielanych przez nauczycieli (34 rodziców), z pomocy poradni

psychologiczno-pedagogicznej (17), z pomocy pedagoga lub psychologa (12), z warsztatów (4). W opinii

zdecydowanej większości rodziców wsparcie, jakiego udziela przedszkole jest wystarczające (45 rodziców spośród

51).

Rodzice mają wpływ na działania przedszkola. W opinii dyrektora rodzice lub organy przedstawicielskie rodziców

maja wpływ na decyzje dotyczące kwestii dydaktycznych, wychowawczych oraz organizacyjnych. Rodzice

wspólnie ustalają kalendarz imprez grupowych, decydują o wyborze ubezpieczyciela NNW, planują wydatki,

uczestniczą w organizacji imprez przedszkolnych, w pracach na rzecz przedszkola, akcjach integrujących

społeczność przedszkolną, oraz w komisji rekrutacji dzieci do przedszkola. Ponadto rodzice w wywiadzie

stwierdzili, że w przedszkolu przeprowadzane są co roku ankiety, poprzez które przedszkole pozyskuje informacje,

w jakim zakresie rodzice mogą udzielić pomocy i wesparcia. W każdej chwili można coś zasugerować, czy

zaproponować. Opinie i informacje zebrane podczas ankiet są wdrażane. Rodzice w wywiadzie potwierdzili,

że mają wpływ na wymienione powyżej decyzje, uważają również, że wpływ rodziców na pracę przedszkola jest

wystarczający. Dyrektor i nauczycielki przedszkola przedstawiają rodzicom propozycje różnych działań, które

rodzice akceptują. Powyższe stwierdzenia potwierdza udostępniona do analizy dokumentacja przedszkolna.

Większość rodziców (33 spośród 51) uważa, że ma wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu. Swoją odpowiedź 26

rodziców uzasadnia następująco: każda sugestia rodzica jest brana pod uwagę, nauczyciele chętnie wysłuchują

propozycji rodziców, wszystko jest konsultowane z rodzicami, otwartość nauczycieli na sugestie rodziców,

wychowawcy zawsze reagują pozytywnie na propozycje rodziców, wszystkie uroczystości są opiniowane

i uzgadniane, nauczyciele prowadzą dialog z rodzicami. Natomiast jeden rodzic uważa, że nie ma wpływu

na decyzje planowanych uroczystości, a inny, że zebrania dwa razy w roku nie pozwalają na wyrażanie na bieżąco

swojej opinii. W 23 przypadkach brak było odpowiedzi.

Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem. Zdaniem dyrektora rodzice współpracują

z przedszkolem min. przygotowują imprezy i uroczystości przedszkolne oraz biorą w nich udział, wykorzystują

wiedzę i umiejętności rodziców, uczestniczą w doposażeniu i modernizacji przedszkola, naprawach piaskownicy.

Rodzice uczestniczą w organizowanych przez przedszkole pogadankach, prelekcjach z udziałem specjalistów,

zebraniach, zajęciach otwartych, zajęciach adaptacyjnych, drzwiach otwartych, konsultacjach ze specjalistami.

Dyrektor wszystkie prowadzone formy współpracy uważa za ważne dla rozwoju dziecka, a odbywają się one

cyklicznie zgodnie z istniejącym w placówce planem współpracy z rodzicami. Bierze w nich udział większość

rodziców. Ważną formą współpracy są kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami. Nauczycielki w ankiecie

wymieniły szereg organizowanych w przedszkolu form współpracy, w których uczestniczyli rodzice w bieżącym

lub poprzednim roku szkolnym. Są to: udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, prace fizyczne

na rzecz przedszkola (np. remonty, sprzątanie itp.), wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości

przedszkolnych, udzielanie przez rodziców pomocy materialnej, współpraca merytoryczna pozwalająca

wykorzystać wiedzę i umiejętności rodziców, akcje integrujące społeczność lokalną (lokalne festiwale, konkursy,

debaty, akcje społeczne i charytatywne, itp.), szkolenia, kursy, warsztaty, zajęcia otwarte oraz zajęcia z udziałem

specjalistów. Najważniejsze formy, w których bierze udział zwykle 100% rodziców, to imprezy oraz uroczystości,

wspólnie przygotowywane i integrujące społeczność lokalną. W wywiadzie nauczycielki oceniły pozytywnie

zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Rodzice chętnie udzielają pomocy przy organizacji uroczystości

przedszkolnych (przygotowanie poczęstunku, udział w konkursach, przygotowanie strojów, itp.). W opinii

nauczycielek rodzice chętnie angażują się we wszelkie działania na rzecz swoich dzieci. W ankiecie rodzice

potwierdzili, że uczestniczyli w wymienionych niżej działania: udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych

(45 rodziców spośród 51 ankietowanych), udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych (30),

udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (24), prace fizyczne

na rzecz przedszkola (10), udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole (9),

współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami (8), udzielanie przedszkolu

pomocy materialnej (6). Zdecydowana większość rodziców (47 spośród 51) ma poczucie, że nauczycielkom

i innym pracownikom przedszkola zależy na bliskiej współpracy z nimi.

Rodzice opiniują działania przedszkola. Dyrektor w wywiadzie wymienia decyzje, które opiniowali rodzice

w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym, są to: uchwalenie przez rodziców w porozumieniu z radą
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pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktyki, opiniowanie oferty zajęć dodatkowych organizowanych

w przedszkolu, planu finansowego przedszkola, opiniowanie procedury współpracy z rodzicami. Przedstawiciele

rady rodziców potwierdzili podejmowanie opinii w cytowanych wyżej kwestiach. Rodzice uważają, że opinie

rodziców maja znaczący wpływ na działania przedszkola. Opinie rodziców są brane pod uwagę i wdrażane.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie:  Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

            W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły: metodyczny, wychowawczy, profilaktyczny, zadaniowy

i ds. ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem dyrektora większość nauczycielek angażuje się w wysokim stopniu w pracę

zespołów przedszkolnych. Celem pobudzenia pracy zespołowej w przedszkolu, dyrektor akceptuje spontaniczną

aktywność pracowników. W opinii wszystkich ankietowanych nauczycielek, dyrektor zdecydowanie zachęca

wszystkich pracowników do współpracy w rozwiązywaniu problemów przedszkola.

W opinii dyrektora i nauczycielek wyniki pracy zespołów są oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką,

w procesie wewnętrznego nadzoru oraz przez radę pedagogiczną. W opinii wszystkich badanych w przedszkolu

działa odpowiednia liczba zespołów zadaniowych. Zdaniem nauczycielek działania dyrekcji przyczyniają się

do rozwijania kreatywności nauczycielek. W przedszkolu podejmuje się następujące działania ukierunkowane

na rozwijanie kreatywności: zachęcanie do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszenia

kwalifikacji zawodowych, udostępnianie literatury i prenumeratę fachowych czasopism, własny przykład i służenie

pomocą w codziennej pracy, przekazywanie informacji o nowościach dotyczących problematyki przedszkolnej,

akceptację propozycji wprowadzania do pracy dydaktyczno-wychowawczej nowatorskich rozwiązań

programowych, metodycznych czy organizacyjnych. Tym działaniom służy również tworzenie atmosfery

sprzyjającej twórczemu zaangażowaniu się w pracę zawodową (łagodzenie konfliktów, prowadzenie mediacji

przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych, optymizm, pozytywne nastawienie do ludzi), przyznawanie gratyfikacji

finansowej (dodatek motywacyjny, nagrody). Kreatywność działań nauczycielek w opinii dyrektora przejawia się w:

udziale w różnych formach (wewnętrznych i zewnętrznych) doskonalenia zawodowego dotyczących metod, form

pracy, prowadzeniu zajęć pokazowych w różnych grupach wiekowych, dzieleniu się swoją wiedzą

i doświadczeniem, wprowadzaniu do kalendarza imprez przedszkolnych nowych form i propozycji, prowadzeniu

strony internetowej przedszkola, organizacji konkursów, realizacji programów zewnętrznych, przygotowywaniu

występów dzieci, realizacji własnej ścieżki rozwoju zawodowego, wprowadzaniu do procesu edukacyjnego

nowatorskich metod pracy. W opinii wszystkich ankietowanych nauczycielek dyrekcja daje im możliwość

kreatywnego działania, a nauczycielki biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola. W ocenie dyrektora

nauczycielki zdecydowanie wywiązują się z podjętych zobowiązań. Tak twierdzą również wszystkie ankietowane

nauczycielki, które czują się odpowiedzialne za pracę przedszkola, jako całości. Nauczycielki uczestniczą

w formach doskonalenia zawodowego, takich jak:. „Pedagogika zabawy" i "Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu

problemów". Udział w tych szkoleniach jest w opinii badanych raczej przydatny.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

            Nauczycielki są zaangażowane w realizację ewaluacji wewnętrznej. W tym celu prowadzi się proces

informowania ich o obowiązującym prawie oświatowym, przedstawiany jest plan nadzoru pedagogicznego oraz

powoływane są zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej. Wszystkie ankietowane nauczycielki zgodnie potwierdziły,

że uczestniczyły w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej, a ich udział podyktowany był zwyczajem panującym

w przedszkolu. 6 z 8 ankietowanych nauczycielek angażuje się w pracę nad ewaluacją wewnętrzną przedszkola

w wystarczającym stopniu, natomiast 2 osoby sądzą, że w dużym stopniu. Uczestnicy wywiadu grupowego

wskazują, że najważniejszym powodem, dla którego angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej jest

dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Zdaniem dyrektora wnioski z wewnętrznego nadzoru

pedagogicznego są wprowadzane do planu pracy przedszkola kompleksowo. Również w opinii wszystkich

ankietowanych nauczycielek w planie pracy przedszkola uwzględnianie są wnioski płynące z tego nadzoru np.

podczas tworzenia planu pracy przedszkola: projektowania i wdrażania skutecznych działań zmierzających

do niwelowania trudności edukacyjnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy oraz wdrażania planów

wspierających uzdolnienia wychowanków.
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Do konkretnych czynności w ramach prac zespołu prowadzącego ewaluację wewnętrzną nauczycielki zaliczają

opracowanie ankiet na temat adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych, przeprowadzanie diagnoz (zespoły 2 –

osobowe), wypracowanie wniosków z obserwacji poszczególnych grup, opracowanie narzędzi oraz prowadzenie

monitoringu. Zdaniem dyrektora wprowadzono następujące zmiany w funkcjonowaniu przedszkola na podstawie

wewnętrznego nadzoru: modyfikacje planów pracy, metod pracy z dziećmi, narzędzi badawczych, wybór nowych

programów zgodnych z nową podstawą programową, zwiększenie ilości wyjść na świeże powietrze, wprowadzenie

procedur dokonywania diagnozy przedszkolnej i informowania rodziców o jej wynikach. Również roczny plan pracy

przedszkola uwzględnia zadania związane z wychowaniem patriotycznym. Podjęto działania w zakresie

gromadzenia i analizowania informacji o losach absolwentów, poprawy warunków lokalowych, założenia strony

internetowej, położenia nacisku na rozwój samodzielności u dzieci, zwiększenia liczby ćwiczeń samoobsługowych

oraz doskonalących sprawność manualną. W opinii wszystkich ankietowanych nauczycielek wnioski płynące

z nadzoru pedagogicznego są w pełni uwzględniane podczas wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu

przedszkola. Według dyrektora i wszystkich nauczycielek uczestniczących w badaniu ankietowym zmiany

wprowadzane do funkcjonowania przedszkola na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają

się do jego rozwoju. Zapoczątkowano opracowywanie planów rozwoju dzieci (praca wyrównawcza, dzieci zdolne),

planów pracy wychowawczo – dydaktycznej (plany miesięczne) oraz optymalne dostosowanie planów współpracy

ze środowiskiem.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

            W opinii dyrektora i nauczycielek warunki lokalowe są odpowiednie do realizowania podstawy programowej

i przyjętych w przedszkolu programów. Jednakże pewne utrudnienia stanowią małe sale zabaw i zajęć w grupie 5

i 6 - latków. Elewacja zewnętrzna budynku i część stolarki okiennej wymaga odnowienia. Jako powód takiego stanu

budynku, dyrektor wymienia bariery architektoniczne i finansowe. Sala dzieci 6 letnich jest odpowiednio oświetlona,

ale na tyle mała, że nie ma możliwości wydzielenia kącika do odpoczynku. Jest natomiast wystarczająca ilość

miejsca do pracy i zabaw konstrukcyjnych. Zajęcia ruchowe i rytmika odbywają się w odrębnej sali gimnastycznej.

Większość (41 z 51) badanych rodziców uważa, że warunki lokalowe są odpowiednie. Zdaniem dyrektora

i ankietowanych nauczycielek wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne jest wystarczające. Dyrektor

wskazuje jednakże na następujące potrzeby przedszkola w zakresie wyposażenia: projektor multimedialny,

komputer przenośny – laptop, pomoce dydaktyczne umożliwiające dzieciom zabawy badawcze, ciekawe programy

edukacyjne na płytach CD oraz bieżące uzupełnianie zniszczonych planszy, gier i zabawek. W opinii dyrektora

środki finansowe nie zaspakajają wszystkich potrzeb i nie dają możliwości zakupu nowości, ciekawych pozycji

pojawiających się w ofertach sprzedaży. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (49 z 51) twierdzą, że w przedszkolu

jest wystarczająco dużo przyborów i pomocy do zabawy i nauki. W przedszkolu istnieje plan utrzymania

i polepszenia warunków lokalowych w postaci dokumentu. Plan ten jest co roku aktualizowany, a najważniejsze

potrzeby na dany rok kierowane są do organu prowadzącego. Plan ten zawiera bardzo konkretne zapisy, takie jak:

wymianę stolarki okiennej, modernizacje zgodne z wymogami stacji sanitarno-epidemiologicznej, remont podłóg

w 2 salach, przełożenie płyt chodnikowych. Samorząd wspiera działania przedszkola – corocznie uchwalając plan

finansowy uwzględniający propozycje zakupu sprzętu, wyposażenia, nakładów inwestycyjnych itp. Rada Rodziców

pozyskuje sponsorów do działań na terenie przedszkola poprzez organizację balu karnawałowego. Zebrane

fundusze są przeznaczane na remont piaskownic, wymianę piasku w piaskownicach, malowanie klatki schodowej,

zakup zabawek. Nadleśnictwo wspomaga przedszkole w działaniach proekologicznych poprzez pogadanki,

dostarczanie choinki, sadzonek. Rodzice angażują się w akcje pozyskiwania funduszy organizowane przez

przedszkole. Dodatkowo rodzice pokrywają koszty różnych atrakcji dla dzieci. W przedszkolu podejmowane są

działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego zgodnie z istniejącym

planem uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb. Z analizy dokumentów wynika,

że przedszkole posiada listę potrzeb w zakresie wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia w pomoce

dydaktyczne, która jest sukcesywnie realizowana. Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia

przez przedszkole tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Konsekwentne oddziaływania wychowawcze stosowane przez wszystkich pracowników przedszkola

wzmacniają skutecznie poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci.

2. W przedszkolu kładzie się nacisk na kształtowanie u dzieci postaw samodzielności i aktywności

poznawczej, co skutkuje dobrym ich przygotowaniem do podjęcia dalszej edukacji w szkole.

3. W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania sprzyjające rozwojowi aktywności ruchowej dzieci.

W tym celu wykorzystuje się między innymi duży ogród należący do przedszkola oraz urządzenia w nim

zamontowane.

4. Koncepcja pracy ukierunkowana na wszechstronny rozwój dzieci, współpracę z rodzicami

i środowiskiem, jest modyfikowana w zależności od potrzeb i wpływa na podwyższenie jakości pracy

przedszkola.

5. Organizacja, warunki i przebieg procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego, przyczynia się

do rozwoju wychowanków i sprzyja osiąganiu gotowości szkolnej.

6. Przedszkole prowadzi działania zindywidualizowane, dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych

dzieci, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. W procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

uczestniczą rodzice, którzy są partnerami przedszkola.

7. Przedszkole identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska oraz prowadzi działania, które

mają na celu zaspokojenie tych potrzeb.

8. Wszyscy pracownicy przedszkola czują się odpowiedzialni za jakość jego pracy i aktywnie włączają się

w realizację różnorodnych zadań związanych z jego funkcjonowaniem.

9. Wszyscy nauczyciele angażują się w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu i realizację

ewaluacji wewnętrznej.

10. Współpraca z rodzicami, partnerami przedszkola i organem prowadzącym, wzbogaca ofertę edukacyjną

przedszkola, ma wpływ na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola.

11. Przedszkole posiada listę potrzeb w zakresie wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia

w pomoce dydaktyczne, która jest sukcesywnie realizowana. Barierą w natychmiastowej realizacji potrzeb,

takich jak odnowienie elewacji budynku, zakup przenośnego sprzętu komputerowego i programów

dydaktycznych na płytach CD są ograniczone środki finansowe.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty  

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności B

Dzieci są aktywne A

Respektowane są normy społeczne B

Obszar: Procesy  

Przedszkole ma koncepcję pracy A

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

mają charakter zorganizowany

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu

szans edukacyjnych

A

Obszar: Środowisko  

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz

wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci,

które uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania

przedszkolnego

B

Rodzice są partnerami A

Obszar: Zarządzanie  

Funkcjonuje współpraca w zespołach B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i

wyposażenie

B
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