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INFORMACJA O PRACY 
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 57 W KRAKOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2012/1013 
 
 

I. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – część I opisowa  przygotowana na 
podstawie wyników realizacji planu ewaluacji, kontroli i wspomagania. 

 
1. W obszarze I – Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej przedszkola ewaluacji poddano: 
 

Wymaganie 1.1  – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.  
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. Nauczyciele znają podstawę programową. Potwierdza to sposób 
planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej, gdzie obok konkretnych zadań 
realizowanych w tygodniu w miesięcznym planie pracy zaznacza się edukacje, obszary 
 i treści podstawy za pomocą numerów. Kontrola dzienników zajęć oraz wyniki obserwacji 
prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego wskazują na organizację przebiegu dnia 
zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej. Właściwie jest 
realizowany proces wychowawczo – dydaktyczny. Realizowane były ogólnodostępne zajęcia 
aktywizujące dzieci prowadzone przez nauczycieli w ramach zajęć programowych a także 
grupowych jak zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne prowadzone przez nauczycieli oraz 
przez osoby prowadzące zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec, język angielski, balet. Dzieci 
prezentowały swoje osiągnięcia podczas systematycznie  uaktualnianych wystaw prac 
plastycznych, biorąc udział w konkursach, podczas różnorodnych uroczystości 
przedszkolnych, uczestnicząc w pokazach  poza placówką. Uczestniczyły w konkursach  
w tym: w konkursie recytatorskim „Kraków moje miasto”- III miejsce i wyróżnienia 
organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 91 w Krakowie, w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym pt. „Mama w oczach dziecka”, w którym jedno dziecko uzyskało  
I miejsce, 2 otrzymało dyplomy za uczestnictwo, przedszkole otrzymało również dyplomy za 
udział w konkursie plastycznym „Mój bohater miś Paddington” zorganizowanym przez 
Przedszkole Miejskie nr 175 w Łodzi. Dzieciom stwarzano okazje do wykazania się własną 
inwencją twórczą i swobodą ekspresji.  

W przedszkolu diagnozowano i analizowano osiągnięcia dzieci. Przeprowadzono 
wstępną i końcową diagnozę. Wyniki obserwacji dokumentowano w arkuszach obserwacji. 
Na podstawie  wstępnych i końcowych analiz rozwoju dzieci formułowano wnioski. Wnioski 
były wykorzystywane do informowania rodziców o postępach rozwojowych, podejmowania 
działań terapeutycznych, pracy indywidualnej z dzieckiem, rozwijania umiejętności dzieci. 
Wnioski z analiz rozwoju dzieci były wdrażane do codziennej pracy. Na bieżąco wdrażano 
działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i rozwijaniu uzdolnień.  
W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej powołano osiem zespołów, opracowano 
PDW dla każdego dziecka zgodnie z zaobserwowanymi trudnościami. Dzieci 5 i 6 letnie 
osiągnęły wysoki poziom osiągnięcia gotowości szkolnej (74%). Obszary, w których dzieci 
osiągnęły największą liczbę punktów to: 
⇒ umiejętności społeczne – współdziałanie w grupie, 
⇒ komunikowanie się 
⇒ wychowanie przez sztukę 
⇒ edukacja matematyczna, czynności intelektualne. 
Obszar o najmniejszej liczbie punktów to: 
⇒ rozumienie przyrody. 



 2 

Wdrażano przedsięwzięcia promujące zachowania ekologiczne, gdzie oprócz codziennych 
zajęć programowych realizowano konkursy rodzinne:  

Grupa I – „Pojazdy kosmiczne” 
Grupa II – „Drzewko szczęścia” 
Grupa IV – „O czym śnią kury i inne zwierzęta gospodarskie” 
Grupa V –  „Świat zwierząt – zwierzątko” 
Grupa I F – „By Ziemia pozostała  piękną” 
Grupa IIF – „Ekologiczna torebka dla mamy i córki”. 

Zorganizowano piknik dla całej społeczności przedszkolnej pn. „Rodzinny Dzień Ziemi” , 
przez cały rok prowadzono akcję zbiórki surowców wtórnych angażując do niej dzieci, 
rodziców i personel przedszkola. 

W przedszkolu wykorzystywano warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci 
poprzez codzienne spacery lub organizację gier i zabaw w ogrodzie przedszkolnym, wyjazdy, 
wycieczki,  udział dzieci w zabawach w Parku Bednarskiego. Nauczyciele realizowali wymóg 
codziennej organizacji zabaw na powietrzu, w tym celu prowadzony był rejestr zajęć 
prowadzonych poza salą przedszkolną. 

 Proces adaptacji dzieci w grupie 3 - latków trwał około miesiąca. Zachowania dzieci 
świadczące o integracji w grupie rówieśniczej to: zadowolenie w czasie wchodzenia do sali, 
spokojne, bez płaczu rozstawanie się z rodzicami, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami  
w grupie, uczestniczenie w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczyciela. 
Zdecydowana większość dzieci chętnie podejmuje zabawy z rówieśnikami. Dzieci uczą się 
współpracy  w trakcie zabaw integracyjnych, tematycznych, społecznych, relaksacyjnych  
z wykorzystaniem muzyki, zabawach dowolnych, budowały relacje wg kodeksu norm i zasad 
ustalonych w grupie. W większości przypadków dzieci zachowują się zgodnie z ustalonymi 
regułami. W styczniu 2013 roku, po zakończeniu adaptacji do rodziców została skierowana 
ankieta, której celem było zgromadzenie informacji sprawdzającej efektywność pracy 
przedszkola w zakresie adaptacji dzieci. Wybrane wnioski z podsumowania ankiety zostały 
wykorzystane podczas rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny i wstępnej adaptacji dzieci: 
uczestniczenie dzieci wraz z rodzicami na zajęciach podczas trwania rekrutacji, opracowanie 
„Programu adaptacji”, zaproszenie dzieci wraz z rodzicami na tzw. „dni otwarte” w ostatnich 
dniach sierpnia. 

 
Wymaganie 1.3  – Respektowane są normy społeczne. 

Obserwuje się, że dzieci potrafią działać samodzielnie oraz w grupie. Większość 
 z nich  posiada umiejętność respektowania zasad zachowania. Dzieci szczególnie starsze, 
podejmują próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów, wzajemnie sobie doradzają 
w trakcie wykonywania pracy czy wspólnej zabawy. Nabywaniu tych umiejętności służą: 
dobrze zorganizowane środowisko wychowawcze w grupie oraz podejmowane przez 
nauczycieli działania wzmacniające pozytywne zachowania dzieci. Konsekwentnie 
przestrzegane są Kodeksy Przedszkolaka ustalane wspólnie z dziećmi, dostosowane do ich 
potrzeb i możliwości rozwojowych i sytuacji zaistniałych w grupie.  

Obserwuje się też dzieci, które nie przestrzegają zasad zachowań obowiązujących  
w przedszkolu. Wobec tych dzieci stosowano metody redukowania zachowań niepożądanych 
i nabywania zachowań pożądanych oparte na stosowaniu systemu motywacji oraz 
indywidualnego oddziaływania wychowawczego dostosowanego do stopnia rozwoju każdego 
dziecka, wyciszanie negatywnych emocji, konsultacje ze specjalistami z poradni i rodzicami. 
Systemy motywacyjne obowiązujące w przedszkolu są znane rodzicom i przez nich 
akceptowane. 

Na podstawie analizy dokumentów, analizy ankiet do rodziców, ankiety wywiadu  
z dziećmi 5 - 6 letnimi oraz quizu dla dzieci 3 - 4 letnich uzyskano informacje na temat 
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bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Otoczenie i budynek przedszkola oraz organizacja 
pracy w placówce w opinii rodziców są wiodącą przesłanką do nazwania przedszkola 
miejscem bezpiecznym dla dzieci. Dzieci w wysokim stopniu orientują się w zasadach 
bezpiecznej zabawy w przedszkolu i są wdrożone do ich przestrzegania.  

Właściwie zorganizowany proces wychowawczo – dydaktyczny wpływa na to, że 
dzieci dobrze czują się w środowisku przedszkolnym i nie mają poczucia lęku i zagrożenia. 
Działania wychowawcze nauczycieli służą eliminacji zagrożeń oraz wzmacniają właściwe 
zachowania u dzieci w zakresie bezpieczeństwa.  

W przedszkolu prowadzone są działania wychowawcze m. in. takie jak:  stosowanie 
umów, kontrakty związane z przestrzeganiem zasad bezpiecznego funkcjonowania dzieci  
w grupach, organizacja wyjść, spacerów, zabaw w ogrodzie spełniająca wymogi 
bezpieczeństwa, informowanie dzieci jakich zasad należy przestrzegać przed wyjściem  
z placówki i podczas wyjścia, w trakcie zabaw w sali i poza nią, zapoznawanie dzieci 
 z zasadami bezpiecznego postępowania wobec osób obcych, poruszania się, przechodzenia 
przez jezdnię, znajomością numerów alarmowych, organizowanie konkursów, spotkań  
z Policją, Strażą Miejską. Podczas wyjścia poza obręb placówki dzieci obowiązkowo ubierane 
są w kamizelki odblaskowe. Nauczyciele dokumentują treści dotyczące bezpieczeństwa  
w dziennikach zajęć i miesięcznych planach pracy.  

 W maju została sprawnie przeprowadzona próbna ewakuacja dzieci i pracowników 
przedszkola. Został przeprowadzony remont wentylacji w kuchni i pomieszczeniach 
dydaktycznych w filii przy ul. Smolki. Częściowo został zamontowany monitoring (wizyjny  
3 kamery zewnętrzne) miesiącu lipcu zostanie dokończona instalacja monitoringu w budynku 
przy ul. Kutrzeby (monitoring alarmowy). 

 
2. W obszarze II – Procesy zachodzące w przedszkolu. 
 

Wymaganie 2.5  – Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 
dzieci. 
 W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci. Diagnoza 
potrzeb prowadzona jest podczas systematycznie organizowanych spotkań ogólnych  
i indywidualnych z rodzicami, obserwacji pedagogicznych, współpracę ze specjalistami. 
Diagnozę możliwości dzieci nauczyciele przeprowadzają również poprzez obserwację dzieci 
w czasie zajęć oraz innych czynności statutowych takich jak występy, konkursy, uroczystości 
a także poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych od rodziców. W przedszkolu 
obowiązuje procedura diagnozowania rozwoju dzieci, zgodnie z którą po przeprowadzonym 
rozpoznaniu uzupełnia się stosowne arkusze, określa wyniki i formułuje wnioski do dalszej 
pracy. Ma to potwierdzenie w dokumentacji przedszkola prowadzonej przez nauczycieli.  
 Najczęstsze potrzeby dzieci na podstawie diagnozy: 
⇒ usprawnianie narządów mowy, 
⇒ doskonalenie czynności samoobsługowych 
⇒ doskonalenie sprawności manualnych, 
⇒ eliminowanie negatywnych emocji, 
⇒ doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, 
⇒ kształtowanie inwencji twórczej, 
⇒ rozwijanie i wzbogacanie słownika dziecka i pamięci słuchowej, 
⇒ usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzennej. 
⇒ usprawnianie funkcji słuchowych i językowych. 

W wyniku rozpoznanych potrzeb w przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości 
i potrzeb rozwojowych dzieci. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone 
są m.in. zabawy indywidualne (praca z dzieckiem zdolnym, praca korekcyjna), zajęcia 
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 w małych grupach, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, ćwiczenia i zabawy logopedyczne. 
Znajduje to potwierdzenie w planach pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz  
w dokumentacji w ramach organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Właściwie 
zorganizowany proces wychowawczo – dydaktyczny sprzyja wczesnemu wykrywaniu 
deficytów rozwojowych dzieci i podejmowaniu niezbędnych działań. 

Rodzice uczestniczą w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci m.in. poprzez  
zapoznawanie się z programem indywidualnej pracy z dzieckiem, wnioskami do dalszej pracy 
po przeprowadzeniu obserwacji. Rodzice mogą zgłaszać uwagi i wnioski we wszystkich 
sprawach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci. Mają możliwość udziału  
w różnorodnych zajęciach organizowanych przez przedszkole, wycieczkach, uroczystościach, 
festynach. Uczestnicząc – mogą obserwować prezentowane przez dzieci umiejętności.  

Potrzeby dzieci mają swoje odbicie w pracy nauczycieli. Nauczyciele m. in. opracowują 
plany korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z zaburzonymi funkcjami, podejmują 
współpracę ze specjalistami, planują sytuacje edukacyjno – wychowawcze w sposób 
dostosowany do możliwości dzieci, na bieżąco w różnych formach podejmują współpracę  
z rodzicami informując ich o osiągnięciach i potrzebach dzieci.  

Zindywidualizowane działania wspomagające rozwój i edukację dzieci prowadzone są 
bardzo szeroko i w sposób zróżnicowany. Wszystkie dzieci wymagające pomocy są objęte 
działaniami wspomagającymi ich rozwój. Nauczyciele rozpoznają również uzdolnienia dzieci 
i obejmują je wsparciem w zakresie rozbudzania zainteresowań i posiadanych zdolności.     

  Indywidualne podejście nauczycieli do dzieci jest zasadne i uwidacznia się  
m. in. otwartością wychowanków, chęcią do podejmowania działań na terenie grupy, 
współpracą z nauczycielem, dzieleniem się swoimi przemyśleniami, przeżyciami, 
podniesieniem samooceny, koncentracją uwagi, zaufaniem do wychowawcy, chęcią 
przychodzenia do przedszkola. Dzieci wzmacniają wiarę we własne siły, czują się ważne  
i wartościowe, odpowiedzialne z atmosferę w grupie. 
 

3. W obszarze III – Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 
 

Wymaganie 3.1  – Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego 
rozwoju.  
 Przedszkole podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska. Współpraca przedszkola 
ze środowiskiem skutkuje efektami m. in. w postaci korzystnego wpływu na rozwój 
umiejętności dzieci i ich uzdolnień, w zakresie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, 
współpracy w zespole, właściwego odbioru sztuki, poznawania zbiorów sztuki, obcowania  
z muzyką, nabywania umiejętności poprawnego zachowania w miejscach publicznych, 
szacunku i tolerancji do osób niepełnosprawnych, poszanowania pracy innych.  

Dzieci uczą się wrażliwości na problemy drugiego człowieka, wzmacniają się więzi 
między rodzicami i dziećmi, kształtuje się poczucie przynależności do społeczności lokalnej. 
Mają sposobność do zdobywania w naturalny sposób umiejętności własnej prezentacji, 
rozwoju kompetencji językowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, 
zainteresowań czytelniczych. 

Przedszkole podejmuje i inicjuje współpracę ze środowiskiem lokalnym (Rada 
Dzielnicy XIII, Podgórski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 26, Szkoła Muzyczna, 
teatrami: Groteska, Skrzat, Trakt, Pracownią Ceramiki „Angoba”, Policja, Straż Miejska, 
Straż Pożarna, MOPS, parafia, Szkoła Języków Obcych Prymus Linquist, Edukacją 
Artystyczną Dzieci, Dziecięcym Studiem Tańca). 

W przedszkolu odbywają się zajęcia i imprezy skierowane do dzieci, rodziców i gości 
(warsztaty edukacyjne, spotkania z nauczycielami szkoły podstawowej, ze specjalistami 
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poradni psychologiczno - pedagogicznej, konkursy, występy dzieci, akcje charytatywne, 
kiermasze).   
 Przedszkole stara się zaspokoić takie potrzeby społeczności lokalnej jak: zapewnienie 
dzieciom należytej opieki i zdrowego stylu życia, wspieranie rodziców procesie wychowania  
i opieki nad dziećmi, organizowanie doradztwa pedagogicznego, umożliwianie spotkań ze 
specjalistami, pełnienie funkcji instytucji kulturalnej, ukazywanie różnorodnych form 
aktywnego spędzania wolnego czasu, udzielanie pomocy innym, umożliwienie praktyk 
studenckich adeptom zawodu nauczycielskiego. 
 Nauczyciele zauważają korzystny wpływ współpracy ze środowiskiem na rozwój 
dzieci szczególnie w zakresie: zaspokajania naturalnej ciekawości poznawczej, umożliwiania 
bliskiego kontaktu z kulturą, sztuką, rozwoju zainteresowań, pogłębiania wiedzy, wzrostu 
świadomości ekologicznej, prezentowania osiągnięć i umiejętności, kształtowania 
patriotyzmu lokalnego, kształtowania postaw społecznych, empatii i tolerancji, uczenie dzieci 
kultury życia i bycia. 
 Przedszkole wspomaga rodziców w wychowywania dziecka poprzez organizację 
konsultacji ze specjalistami, spotkania z nauczycielami w formie zebrań grupowych, 
indywidualnych, warsztatów, zajęć otwartych, rodzinnych konkursów plastycznych  
i poetyckich, spotkania okolicznościowe (Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Rodziny, piknik rodzinny) kierowanie dzieci do specjalistów w przypadku zauważonych 
deficytów rozwojowych. 
 Rodzice korzystają najchętniej z następujących form pomocy: spotkania indywidualne, 
zebrania grupowe, spotkania okolicznościowe, konsultacje ze specjalistami. 
Najefektywniejszymi wg nauczycieli były spotkania indywidualne, konsultacje ze 
specjalistami, zajęcia otwarte, rodzinne konkursy plastyczne. 
 Efektem podejmowanych działań są dobre relacje i współpraca z rodzicami, 
znajomość poziomu kompetencji dziecka, wzmacnianie więzi rodzinnych, efektywne 
spędzanie czasu wraz z dzieckiem, poznawanie możliwości i talentów dzieci, łagodzenie lub 
przezwyciężanie występujących trudności, dobra opinia o pracy przedszkola w środowisku. 
 
Wymaganie 3.2  – Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do 
przedszkola. 
 Informację o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola uzyskano na podstawie 
ankiety skierowanej do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie, do której 
uczęszcza najwięcej absolwentów naszej placówki. Informacje o postępach edukacyjnych 
dzieci , które uczęszczały do przedszkola wskazują na bardzo dobre przygotowanie do szkoły. 
Nie mają problemów adaptacyjnych. Chętnie uczęszczają na zajęcia i robią szybkie postępy 
na miarę swoich możliwości. Niektóre mają problemy z przestrzeganiem regulaminu 
klasowego. W ocenie nauczycieli szkoły podstawowej dzieci zostały dobrze przygotowane  
w zakresie liczenia, myślenia logicznego, głoskowania, dzielenia słów na sylaby. Dzieci 
prezentują bogate słownictwo, są chętne do wspólnych działań, dobrze organizują swój 
warsztat pracy, potrafią skupić uwagę, czytają i chętnie doskonalą tą umiejętność. Prezentują 
dobrą sprawność manualną, nie mają problemów z pisaniem, Są aktywni w czasie lekcji. 

 Po pierwszym półroczu klasy I – umieją dobrze czytać, znają litery, umieją podzielić 
wyrazy na sylaby i głoski. Umieją dodawać i odejmować, liczą od 1 – 20. Nie mają trudności 
w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Piszą bez trudności szlaczki, litery, wyrazy i całe zdania. 
Chętnie występują w konkursach szkolnych, zdobywają nagrody i wyróżnienia.  
 Szybką adaptację dzieci w warunkach szkolnych zdaniem nauczycieli wspomaga 
realizacja programu „Jak z przedszkolaka zrobić pierwszaka”. 
 Informacje o losach absolwentów wykorzystywane są w przedszkolu do: podnoszenia 
jakości pracy placówki, modyfikowania i opracowywania całego procesu wychowawczo  
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– dydaktycznego, planowania pracy nauczycieli (modyfikacja metod, form, tematyki), 
wspierania dzieci w procesie osiągania gotowości szkolnej, zwrócenia uwagi na to, co 
sprawia dzieciom trudność w szkole – uwzględnienie w planowaniu pracy z przedszkolakami,  
promocji przedszkola w środowisku. 
 

4. W obszarze III – Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 
 

Wymaganie 4.2  – Sprawowany jest nadzór wewnętrzny. 
Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną poprzez pracę w zespołach. 

Dyrektor powołał zespoły ewaluacyjne do każdego z analizowanych zadań w czterech 
obszarach. Został opracowany plan ewaluacji. Praca zespołów przebiegała zgodnie z planem. 
Sporządzone zostały raporty na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego wraz  
z wnioskami z prowadzonej ewaluacji. Zespoły starały się pracować efektywnie, prowadząc 
badania wewnętrzne w celu pozyskania informacji, rzetelnych danych, na podstawie których 
zostały określone wyniki i wnioski. Praca zespołów ewaluacyjnych skutkowała określeniem 
mocnych i słabych stron przedszkola, co zostało wykorzystane do planowania dalszych 
działań na terenie placówki.  

Wzajemna współpraca w zespołach ujawniła mocne i słabe strony poszczególnych jej 
członków, co przyczyniło się do określenia własnych możliwości, umiejętności i ograniczeń. 
Praca zespołowa wpłynęła na rozwój kompetencji zawodowych członków zespołów. 
Uzyskane doświadczenia członków zespołów przyczyniły się do wzrostu potencjalnych 
możliwości zespołów ewaluacyjnych, a w szczególności do podejmowania podobnych zadań 
w przyszłości (pozytywne nastawienie). Praca zespołowa nauczycieli przyczyniła się również 
do doskonalenia formy sprawowania nadzoru pedagogicznego (partycypacja nauczycieli  
w zarządzaniu). 

Wnioski z ewaluacji określone przez zespoły uświadomiły nauczycielom ich rolę  
w budowaniu jakości przedszkola.   
 
II Sprawozdanie z nadzoru – część II – kontrola wewnętrzna przestrzegania  przez 
nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. 
1. W tym roku szkolnym przeprowadzono: 
-  26   obserwacji planowanych zajęć programowych nauczycieli wychowania przedszkolnego 
-    5  obserwacji zajęć dodatkowych 
-  14    obserwacji uroczystości przedszkolnych 
-  70    analiz dzienników zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola 
-    2  analiz dzienników zajęć dodatkowych 
-  2 x w semestrze analizowano dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej 
-     raz w półroczu analizowano sprawozdania nauczycieli z realizacji planów zespołów:  
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, d/s. bezpieczeństwa, współpracy ze środowiskiem 
lokalnym, diagnostycznego dojrzałości szkolnej, wychowawczego. 
 
Dokonano analizy wyników diagnozowania rozwoju dzieci i planu ewaluacji (w okresie 
semestralnym). 
 
2.. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że: nauczyciele prowadzili obserwacje 
pedagogiczne dzieci. Stosowali obowiązujące w placówce zasady poznawania możliwości  
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowali wyniki tych obserwacji. Podczas kontroli 
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w szczególności zwrócono uwagę na wypełnianie tego obowiązku przez nauczycieli 
pracujących z dziećmi spełniającymi obowiązek przedszkolny. 
Kontroli poddano: 
- arkusze diagnozowania rozwoju dziecka (gotowości szkolnej dziecka) 
- dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem (wyrównawczej i z dzieckiem zdolnym) 
- dzienniki zajęć 
- dokumentację dotyczącą informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole podstawowej 
 
3. Nauczyciele planowali pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz dokumentowali jej 
przebieg. Kontroli podlegało sprawdzenie zagospodarowania czasu pobytu dzieci  
w przedszkolu oraz opracowania planów pracy wychowawczo – dydaktycznej (realizacja 
programu wychowania przedszkolnego a w konsekwencji podstawy programowej). 
Kontroli poddano: 
- dzienniki zajęć 
- dokumentację organizacji zajęć poza budynkiem przedszkolnym (zeszyt wyjść) 
- plany pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne). 
 
4. Nauczyciele współdziałali z rodzicami w realizacji podstawy programowej. Systematycznie 
informowali rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych  
w przedszkolu. Informacje dotyczące nauczanych treści czy ważnych wydarzeń były 
umieszczane na tablicach informacyjnych lub na stronie internetowej placówki. Rodzice 
zostali zapoznani z podstawą programową wychowania przedszkolnego na zebraniach 
grupowych. Nauczyciele z sukcesem włączali rodziców do kształtowania u dzieci 
określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności, głównie poprzez kontakt 
osobisty. Kontroli poddano plany działań wspierających pod kątem wspierania dzieci  
w zakresie przejawianych przez nie trudności. 
 
5. Kontrola organizacji bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkole polegała 
głównie na obserwacji pracy nauczycieli w zakresie stosowania obowiązujących  
w przedszkolu regulacji wewnętrznych, w szczególności określonych w Statucie przedszkola, 
regulaminie wycieczek, procedurach BHP. Kontrola polegała na obserwacji sytuacji 
edukacyjnych organizowanych przez nauczycieli zarówno w przedszkolu jak poza salą zajęć 
(spacer, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, przygotowanie do wycieczki). Kontrolowano 
również dokumentację przebiegu nauczania pod kątem realizacji treści z zakresu 
bezpiecznych zachowań dzieci w przedszkolu oraz poza nim. Kontroli poddano rejestr 
wypadków dzieci, dokumenty organizowanych wycieczek. Systematycznie dokonywano 
sprawdzenia, czy nauczyciele zwracają uwagę za stan techniczny wyposażenia w salach, czy 
ubierają dzieci w kamizelki odblaskowe podczas wyjść poza teren placówki. Przeprowadzono 
próbną ewakuację dzieci. Przeprowadzono ankietę wśród rodziców w celu pozyskania ich 
opinii o warunkach bezpieczeństwa w przedszkolu. 
Kontroli poddano: 
11 nauczycieli przedszkola 
7 dzienników zajęć 
67  informacji o gotowości szkolnej dziecka 
8  planów działań wspierających 
7  miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli (co miesiąc) 
 
III. Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych. 

Dyrektor przedszkola stworzył warunki wspomagające nauczycieli w pracy 
wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej głównie poprzez organizację szkoleniowych rad 
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pedagogicznych, wspieranie inicjatyw nauczycieli ramach zajęć koleżeńskich, warsztatów 
prowadzonych przez instytucje zewnętrzne.  Procedura wspomagania odbywała się na 
zasadzie rozpoznawania potrzeb, opracowania i realizowania planu zebrań Rad  
Pedagogicznych, planu doskonalenia zawodowego oraz wniosków przedstawionych radzie 
pedagogicznej w cyklu semestralnym. Wspomaganiu służyło także zapoznawanie nauczycieli 
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Omawiano obowiązujące w placówce 
procedury. 
 Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach plastycznych, muzycznych oraz 
rozwijających kompetencje komunikacyjne i zawodowe w sposób praktyczny. 
 
IV. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.  

1. Wnioski z ewaluacji wymagań w analizowanych obszarach:  
⇒ Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej.  
⇒ Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach w przedszkolu. 
⇒ Dzieci są zachęcane do samodzielności i samoobsługi. 
⇒ Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. 
⇒ W przedszkolu analizuje się i diagnozuje osiągnięcia dzieci. 
⇒ Dzieci osiągają wysoki poziom gotowości szkolnej. 
⇒ Otoczenie i budynek przedszkola oraz organizacja pracy w placówce w opinii 

rodziców jest wiodącą przesłanką do nazwania przedszkolem miejscem 
bezpiecznym dla dzieci. 

⇒ Dzieci na wysokim poziomie orientują się w zasadach bezpiecznej zabawy i są 
wdrożone do ich przestrzegania. 

⇒ W przedszkolu właściwie rozpoznaje się potrzeby i możliwości dzieci oraz 
podejmuje się  skuteczną pracę kompensacyjno – korekcyjną.    

⇒ Nauczyciele rozbudzają zainteresowania i kreatywność dzieci, wspomagają je 
w rozwijaniu uzdolnień. 

⇒ Przedszkole z dużym powodzeniem podejmuje i inicjuje współpracę ze 
środowiskiem lokalnym. 

⇒ Przedszkole wspomaga rodziców w wychowywania dziecka poprzez 
organizację różnorodnych form współpracy. Efektem podejmowanych działań 
są dobre relacje i współpraca z rodzicami. 

⇒ Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną poprzez pracę  
w zespołach. 

    2. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2013/2014: 
1. Zatrudnienie logopedy ze względu na zapewnienie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dzieciom wymagającym wspomagania rozwoju mowy. 
2. Dopracowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. 
3. Doskonalenie umiejętności pracy  nauczycieli w ramach powoływanych zespołów. 
4. Przygotowanie projektów innowacji „Przedszkolny szachista” i „Podstawy ekonomii” 
5. Organizowanie większej liczby konkursów przedszkolnych, nawiązanie współpracy  

w tym zakresie z okolicznymi placówkami przedszkolnymi. 
6. Poszerzenie kontaktów ze środowiskiem przyrodniczym (spacery, wycieczki, filmy, 

itp.).  
7. Kontynuowanie współpracy z rodzicami poprzez urozmaicone formy kontaktów 

(zajęcia dla rodziców, warsztaty ze specjalistami, spotkania integracyjne itp.)  


