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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. 
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-10-2011 - 20-10-2011 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli Aleksandra Kobielska, Beata Zielińska.

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

4

Pracownicy

niepedagogiczni

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż

nauczyciele: woźne

oddziałowe, pracownicy

techniczni

2

Dzieci Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele najstarszej

grupy, dobrani losowo

12

Rodzice Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady

rodziców i rad grupowych,

reprezentujący różne

roczniki

4

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej

rodziców dzieci wszystkich

roczników

32

Partnerzy przedszkola,

przedstawiciele

samorządu lokalnego

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu

lokalnego i instytucji

wskazanych przez

dyrektora jako partnerzy

4

Obserwacja zajęć Wszystkie grupy nd

Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd

Analiza dokumentów  
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Informacja o przedszkolu

Nazwa placówki PRZEDSZKOLE NR 46

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Zabrze

Ulica POKOJU

Numer 37

Kod pocztowy 41-800

Urząd pocztowy ZABRZE

Telefon 0322718800

Fax 0322718800

Www

Regon 241779407

Publiczność Publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter Brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 150

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego

pełnozatrudnionego nauczyciela

16.67

Województwo ŚLĄSKIE (24)

Powiat Powiat m. Zabrze (78)

Gmina M. Zabrze (01)

Typ gminy  

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz przedszkola

            

 Przedszkole nr 46 w Zabrzu mieści się w samodzielnym, piętrowym budynku. W przedszkolu funkcjonuje 6

oddziałów, w tym jeden z siedzibą w sąsiedniej szkole podstawowej, w których przebywa 150 dzieci. Warunki

lokalowe i wyposażenie przedszkola są wystarczające do realizowania podstawy programowej wychowania

przedszkolnego i przyjętych programów nauczania. Plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia

dydaktycznego zawiera bieżące i długoterminowe zadania do realizacji z pomocą organu prowadzącego, rodziców,

Rady Dzielnicy i sponsorów.

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Oferta przedszkola jest zgodna

z podstawą programową i wzbogacona o realizowane adaptacyjne i logopedyczne programy własne oraz

różnorodne rozwiązania programowe o charakterze proekologicznycm, prozdrowotnym oraz kształtującym

wrażliwość i odpowiedzialność dzieci. Nauczyciele planują podejmowane działania, rozwiązują problemy

i doskonalą metody i formy współpracy. Podnoszą swoje kwalifikacje i aktywnie uczestniczą w różnych formach

doskonalenia zawodowego. Przedszkole wykorzystuje wszystkie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. Nauczyciele współpracują przy tworzeniu procesów wspomagania i rozwoju dzieci. Prowadzą

indywidualizację procesu wspomagania i rozwoju poprzez zajęcia indywidualne, logopedyczne, wyrównawcze

i korekcyjne.

Przedszkole wspiera działania twórcze i aktywność ruchową dzieci. Poza zajęciami realizującymi podstawę

programową odbywają się liczne wycieczki, dzieci biorą udział w programach prozdrowotnych, ekologicznych.

Chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, o czym świadczą wypowiedzi wszystkich

respondentów oraz przeprowadzone obserwacje.

Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Eliminowaniu zagrożeń służy

procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, kontrakty grupowe dostosowane do wieku

i możliwości dzieci. Zdaniem respondentów pracownicy przedszkola dokładają starań, by dzieci czuły się

w przedszkolu bezpiecznie.

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie na temat swojej pracy oraz wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Odpowiada na jego potrzeby,

wykorzystuje zasoby i możliwości oraz podejmuje inicjatywy na jego rzecz, co ma korzystny wpływ na rozwój dzieci

i placówki.

 5 / 25Raport z ewaluacji: PRZEDSZKOLE NR 46



Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie:  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            Przedszkole wspiera działania twórcze i aktywność ruchową dzieci. Poza pakietem zajęć prowadzonych

przez każdego nauczyciela odbywają się liczne wycieczki, dzieci biorą udział w programach prozdrowotnych,

ekologicznych. Możliwości i osiągnięcia dzieci podlegają analizom. Zdecydowana większość ankietowanych

rodziców jest zdania, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień ich dzieci.

Dzieci potrafią działać samodzielnie oraz w grupie, co wynika z obserwacji i wypowiedzi respondentów.

Podstawowe czynności samoobsługowe nie są problemem dla obserwowanych pięcio- i sześciolatków. Pracownicy

niepedagogiczni poinformowali, że również niektóre młodsze dzieci są samodzielne. Ankietowani rodzice

potwierdzili szereg umiejętności opanowanych przez ich dzieci (załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk

i twarzy, poprawnie trzymanie łyżki i widelca, rozbieranie i ubieranie się). Wyjątkiem jest umiejętność zapinania

guzików – rodzice wskazali, że blisko 1/3 dzieci (9 z 32) tego nie potrafi.

Z obserwacji dzieci podczas pobytu w placówce i na terenie otwartym wynika, że zajęcia i wyjścia przebiegają

w sposób zorganizowany, w grupach wiekowych pod opieką nauczyciela. Wszystkie dzieci bawiły się w grupie,

wspomagały się w rozwiązywaniu zadań zlecanych przez nauczyciela, dzieliły zabawkami, przestrzegały zasad

wspólnej zabawy.

Zdaniem dyrektora przedszkole uczy dzieci współpracy pomiędzy sobą od pierwszych dni pobytu w placówce.

Uczą się współpracować podczas zajęć, spacerów, zabaw, przygotowując się do udziału w uroczystościach,

wspólnie tworzą prace plastyczne, biorą udział w konkursach plastycznych i teatralnych. Pomagają młodszym

kolegom – starsze pełnią dyżury, wspólnie wychodzą na spacery. Kontrakty zawierane w grupach uczą dzieci

załatwiania drobnych sporów między sobą, przestrzegania reguł przyjętych w grupie. Dzieci znają i stosują wyrazy

grzecznościowe. Same dzieci wymieniły wiele umiejętności, których nauczyły się w przedszkolu (np. wiązać buty,

ciąć nożyczkami, robić szlaczki, malować, śpiewać, „literek”, „numerków”).

Zdaniem respondentów (dyrektora, nauczycieli, partnerów) przedszkole wspiera rozwój aktywności ruchowej dzieci

poprzez maksymalnie długi czas spędzany na placu zabaw oraz zabawy w budynku. Sale są jasne i przestrzenne,

ogród przedszkolny jest rozległy, wyposażony w 2 piaskownice oraz przenośne sprzęty ogrodowe. Aktywizacja

ruchowa jest włączona w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą. Oprócz tego

odbywają się wycieczki i wyjścia sportowo-rekreacyjne: na korty tenisowe, salę gimnastyczną w sąsiedniej szkole,

wyjścia z dziećmi do Parku Rodzinnego w pobliżu przedszkola, zajęcia otwarte w szkole sportowej (coroczne dla

najstarszych grup), wyjścia do Frajdy – sali zabaw. Dzieci powiedziały, że lubią wychodzić na spacery. Wymieniały

obserwowane wtedy obiekty - „poznajemy świat”.

Również wspieranie działań twórczych dzieci (np. rysunek) jest włączone w pakiet zajęć prowadzonych przez

nauczyciela opiekującego się grupą, co potwierdzają informacje dyrektora i wszystkich ankietowanych nauczycieli.

Inne działania o takim charakterze to udział w różnorodnych akcjach i programach takich jak: Cała Polska Czyta

Dzieciom; Mamo, Tato Wolę Wodę (program prozdrowotny); Szpital Pluszowego Misia (promocja profilaktyki

zdrowotnej we współpracy z uczelnią); obejmuje pokazy organizowane przez studentów); Rok z Czesławem

Miłoszem (dla najstarszych grup we współpracy z gimnazjum, dzieci wykonują prace plastyczne ilustrujące

recytacje uczniów); Bezpieczny Przedszkolak – zajęcia pod patronatem komendy głównej policji (bezpieczeństwo

dziecka, ruch drogowy, zwierzęta, urządzenia elektryczne); Kubusiowi Przyjaciele Natury (program ekologiczny).

Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, konkursach rangi ogólnopolskiej, miejskiej, międzyprzedszkolnej.

Biorą udział w międzywojewódzkim przeglądzie teatralnym.

Na terenie placówki widać efekty aktywności twórczej dzieci m.in. liczne wystawki różnorodnych prac o aktualnej

np. jesiennej tematyce. Odpowiednie zaangażowanie nauczyciela w aktywność ruchową i wspieranie działań

twórczych obserwowano podczas zajęć.

Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Zdaniem większości ankietowanych rodziców ich dziecko chętnie

podejmuje zabawę z rówieśnikami (zdecydowanie tak 15 z 32, raczej tak 13 z 32), potrafi rozwiązywać konflikty

z rówieśnikami (raczej tak 22 z 32, zdecydowanie tak 5 z 32) i potrafi respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw

z rówieśnikami (raczej tak 22 z 32, zdecydowanie tak 7 z 32). Podczas obserwowanych zajęć nie widać było
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przypadków alienujących się jednostek, wszystkie dzieci porozumiewają się ze sobą i zwracają o pomoc

do nauczyciela, na ogół przestrzegają reguł wynikających z rodzaju zajęć, wynikających z kontraktu grupowego.

W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci o czym świadczą wypowiedzi dyrektora i wszystkich nauczycieli.

Wynika to z chęci uzyskania informacji na temat celowości i jakości realizowanych działań dydaktycznych

i wychowawczych przedszkola. Analizy prowadzone są w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola,

doskonalenia współpracy z rodzicami.

Nauczyciele w ankietach wskazali, że do analiz służy:

- prowadzenie arkuszy obserwacji (wskazane 8 razy),

- analiza wytworów dzieci (wskazane 6 razy),

oraz zeszyty obserwacji, notatki, arkusze diagnostyczne dzieci 5 i 6 letnich, rozmowy z rodzicami i rozmowy

z pozostałymi nauczycielami.

Analizy ułatwiłaby, ich zdaniem, mniejsza liczebność grup (obecnie liczą po 25 osób).

Zdaniem dyrektora i nauczycieli analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci, dostosowane do ich

wieku są arkusze obserwacji. Wiedza o możliwościach rozwojowych dzieci pochodzi z następujących źródeł:

- ankiety informacyjnej o dziecku dołączonej do karty zgłoszenia w procesie rekrutacji,

- arkuszy obserwacyjnych dziecka podczas pobytu w przedszkolu,

- arkuszy badających wymowę każdego dziecka,

- wywiadu z rodzicami,

- obserwacji dzieci podczas zajęć, zabaw w przedszkolu,

- opinii z poradni lub zaświadczenia od specjalistów.

Ma miejsce indywidualizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, zróżnicowanie metod, form pracy

i pomocy dydaktycznych.

Dyrektor w wywiadzie i nauczyciele w ankietach wskazali jak wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć dzieci:

- do rozwijania pasji dziecka przez udział w konkursach, zajęciach dodatkowych, zaangażowanie do dekoracji

przedszkola,

- do modyfikowania metod pracy, stopniowania poziomu trudności na zajęciach,

- do pomocy dzieciom, eliminowania deficytów, prowadzenia zajęć logopedycznych,

- do współpracy z rodzicami, kierowania na specjalistyczne badania.

Na podstawie analiz nauczyciele, jak poinformowali, wprowadzają zmiany, które przyczyniają się do rozwijania

umiejętności dzieci. Doskonalą warsztat pracy, zdobyte nowe wiadomości wykorzystują w praktyce np. w zakresie

analizy rysunku dziecka. Innym przykładem jest wprowadzenie programów adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich oraz

włączenie do procesu dydaktycznego realizacji programów (Mamo, tato wolę wodę i in.).

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców jest zdania, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień ich dzieci

(zdecydowanie tak 15 z 32, raczej tak 13 z 32).

W przedszkolu widoczne są świadectwa osiągnięć dzieci w formie dyplomów, podziękowań.

Powyższe informacje świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Dzieci są aktywne

Komentarz:

            Dzieci są angażowane do aktywności w codziennych czynnościach, podczas organizowanych przez

nauczycieli zajęć oraz konkursów, imprez i uroczystości. Stosowane są metody i techniki stymulujące

wielozmysłowe poznawanie świata. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, o czym

świadczą wypowiedzi wszystkich respondentów oraz przeprowadzone obserwacje.

Nauczyciele wymienili działania jakie podejmują, by dzieci były aktywne:

- udział w akcjach: Rok z Czesławem Miłoszem, Bezpieczny Przedszkolak,

- przystąpienie do realizacji koncepcji „ Optymizm sposobem na zdrowie przedszkolaka”,

- udział w przeglądzie: teatralnym „Promyczek”, konkursach (plastycznych, literackich),

- stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi – scenek dramowych, burzy mózgów, kinezjologii edukacyjnej,

metody Weroniki Sherborne, M. Montessori, technik Freineta, czytania według Cieszyńskiej, Dobrego Startu M.

Bogdanowicz, B. Strauss (aktywne słuchanie muzyki),

- realizacja programów autorskich np. „Gimnastyka dla buzi i języka”,

- wycieczki do teatru, filharmonii, palmiarni.
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Zdaniem nauczycieli dzieci angażują się poznając świat wielozmysłowo np. podczas zajęć o owocach dzieci były

w sadzie, wąchały, dotykały, porównywały, przeliczały prawdziwe owoce, następnie oglądały ilustracje, eksponaty

z plastiku oraz rysowały, kolorowały, poznawały ich właściwości zdrowotne i robiły sok, sałatkę owocową, którą

następnie zjadały. Dzieci są aktywizowane do samodzielności, zachęcane do swobodnych wypowiedzi, dzielenia

się własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami. Pracują zespołowo, w grupach i indywidualnie, dyżurują w sali, szatni,

łazience, pomagają słabszym i młodszym, porządkują salę zabaw, przygotowują inscenizacje literatury dla dzieci.

Zdaniem partnerów i pracowników niepedagogicznych dzieci bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola, szybko

się aklimatyzują.

Dzieci wymieniały zabawy i zajęcia w przedszkolu, które najbardziej lubią. Wszystkie były zaangażowane

w obserwowane zajęcia. Propozycje nauczyciela wzbudzały ich zainteresowanie. Największe zaangażowanie

dzieci wykazywały podczas zajęć umożliwiających aktywność ruchową.

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców jest zdania, że ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach

(zdecydowanie tak uważa 23 z 32, raczej tak 6 z 32).

Respondenci (dyrektor, nauczyciele, rodzice) opisali w wywiadach w jaki sposób zachęca się dzieci

do samodzielnego rozwijania się. Służy temu udział w zajęciach dydaktycznych zgodnych z planem pracy

nauczyciela i innych formach działalności dziecka takich jak: wycieczki, spacery, uroczystości, spotkania

z ciekawymi ludźmi. Odbywają się zajęcia dodatkowe (j. angielski, judo), kółka zainteresowań (plastyczne),

realizowane są z dziećmi różnorodne projekty, akcje czy programy. Dzieci biorą udział w konkursach i przeglądach,

indywidualnych działaniach, korzystają z biblioteczek (znajdują się w każdej sali). Ma miejsce współpraca

z rodzicami w tym zakresie. Nauczyciele stosują pozytywne wzmocnienia takie jak: pochwała na forum grupy,

przedszkola, zachęcanie do udziału w konkursach i występach publicznych podczas uroczystości przedszkolnych,

festynu rodzinnego, kiermaszów świątecznych itp. Poza tym dzieci są zachęcane do samodzielności

w codziennych sytuacjach np. do samodzielnego ubierania w szatni, mycia zębów po każdym posiłku, podawania

do stołu podczas śniadania, sprzątania po sobie. Partnerzy potwierdzili, że  wychowankowie przedszkola chętnie

podejmują działalność plastyczną, uczestniczą w konkursach i zajęciach organizowanych przez nauczycieli,

szczególnie w zajęciach z elementami rywalizacji. Dzieci powiedziały, że zabawy wybierają same lub robi to pani.

Powyższe informacje wskazują na wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Skuteczność działań

wychowawczych jest analizowana. Przedszkole reaguje na niepożądane oraz wzmacnia pożądane zachowania

wychowanków. Eliminowaniu zagrożeń służy procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

kontrakty grupowe dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zdaniem respondentów pracownicy przedszkola

dokładają starań, by dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie.

Dzieci uczestniczące w wywiadzie zgodnie poinformowały, że w przedszkolu nie boją się niczego. Zdaniem

dorosłych respondentów (pracowników, partnerów, rodziców uczestniczących w wywiadach) przedszkole jest

miejscem bezpiecznym o czym świadczą dopasowane rozmiary sprzętów, godziny i zasady odbioru dzieci

(upoważnienia, odbierający po raz pierwszy są legitymowani). Nauczyciele sprawują opiekę, wszyscy pracownicy

dbają o zapewnienie bezpieczeństwa, informują się nawzajem. Nie ma takich miejsc, gdzie zdarzałyby się

niewłaściwe zachowania. Budynek jest zamknięty, położony w zacisznym miejscu. Również organizacja wycieczek,

„zielonego przedszkola” odbywa się z dbałością o bezpieczeństwo dzieci.

Z ankiet skierowanych do rodziców wynika, że ich dzieci „nigdy nie mówiły, że się boją” (wskazane w 27 z 32

ankiet) lub raz lub kilka razy wspominały o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia

zagrożenia (4 z 32).

Z obserwacji wynika, że pomieszczenia, w których przebywają dzieci są wystarczająco bezpieczne, o różnorodnej

estetyce i stopniu uporządkowania. Na placu zabaw znajdują się 2 piaskownice i 2 huśtawki (nadzorowane

pod względem BHP). Ogrodzenie placu zabaw jest niskie, z informacji dyrektora wynika, że nie chroni przed aktami

wandalizmu.

Dyrektor poinformował, że w ostatnich 2 latach nie zdarzyły się w przedszkolu wypadki, w których poszkodowane

było dziecko.

Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że przedszkole diagnozuje zachowania dzieci na podstawie:

- obserwacji i notatek,
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- analizy arkuszy obserwacji, arkuszy gotowości szkolnej,

- analizy wytworów dzieci,

- ankiet dla rodziców.

W zeszytach obserwacji zapisywane są zachowania wszystkich dzieci w różnorodnych sytuacjach, pomocne

przy półrocznej ocenie postępów grupy. Wszelkie niepokojące sytuacje są na bieżąco konsultowane z rodzicami

lub w miarę potrzeby ze specjalistami: np. psychologiem. Diagnoza jest systematyczna i doraźna, ta ostatnia

wynikająca z potrzeb.

Zdaniem ankietowanych rodziców pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci (raczej

tak 15 z 32, zdecydowanie tak 17 z 32).

Dyrektor i nauczyciele opisali jak przedszkole reaguje na niepożądane zachowania wychowanków. Prowadzone są

indywidualne rozmowy z dzieckiem z nawiązaniem do kontraktów grupowych, rozmowy czy pogadanki na forum

całej grupy, upomnienia, rozmowy z rodzicami. Zdarza się oddzielenie od zabawy w celu wyciszenia, wymagane

jest przeproszenie lub zadośćuczynienie za niewłaściwe zachowanie lub za jego skutki. W pracy z dziećmi

wykorzystywane są bajki terapeutyczne. Pożądane zachowania dzieci wzmacnia się przez pochwały na forum

grupy lub społeczności przedszkolnej, przed rodzicami, wskazywanie jako dobrego przykładu, udział w działaniach,

które dzieci lubią najbardziej; przez drobne nagrody rzeczowe, dyplomy, wyróżnienie pełnieniem funkcji dyżurnego

lub wyznaczeniem do pierwszej pary podczas spacerów.

Rodzice w wywiadzie opisali system nagradzania w każdej grupie. Ich zdaniem efekty przynoszą konsultacje

trudnych przypadków ze specjalistami, aprobują też realizację programu "Przyjaciele Zippiego" – przez zabawę

odbywa się nauka życia i współpracy w grupie.

Zdaniem pracowników niepedagogicznych dzieci zachowują się na ogół grzecznie, nauczyciele właściwie reagują

w przypadku niepoprawnych zachowań.

Reakcja nauczycieli na niepożądane zachowania podczas obserwacji polegała na uwagach, prowadzeniu rozmów

dyscyplinujących, odwołaniu do znanej dzieciom wiedzy o zachowaniu i kontraktu grupowego. Udzielane były

pochwały, zachęcano do działania, prezentowano pozytywne przykłady. Podczas obserwacji placówki nie wystąpiły

agresywne zachowania dzieci ani nauczycieli.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Ich zdaniem zachowywać się grzecznie to znaczy „nie robić

nikomu nic złego”, wymieniły szereg niepożądanych zachowań (bić się, popychać, skarżyć, krzyczeć, niszczyć

zabawki, książki, gryźć, szczypać, uciekać).

Wszyscy nauczyciele w ankietach wskazali że, dzieci zdecydowanie znają zasady, których respektowania się

od nich oczekuje. Podobnie zdaniem ankietowanych rodziców dzieci są jasno informowane, jakich zasad

postępowania należy przestrzegać (raczej tak 8 z 32 lub zdecydowanie tak 24 z 32).

Z wypowiedzi dyrektora wynika, że działania wychowawcze podejmowane przez przedszkole były poddawane

analizie i ocenie, stosuje się procedury ewaluacyjne. Działania wychowawcze poddaje się ocenie trzykrotnie

w ciągu roku szkolnego – podczas podsumowania wstępnej obserwacji dzieci, podczas podsumowania pracy za

pierwsze półrocze i na zakończenie roku szkolnego. Stosuje się arkusze obserwacji opracowane przez radę

pedagogiczną oraz arkusze diagnozy gotowości szkolnej dla dzieci spełniających roczne przygotowanie

przedszkolne. Z wynikami tych diagnoz wychowawcy zapoznają rodziców.

Dokumentacja ewaluacji wewnętrznej zawiera informacje potwierdzające badania w tym zakresie.

Ankietowani nauczyciele wskazali, że  oceniają efekty swoich działań wychowawczych w następujący sposób:

- analizując efekty pracy indywidualnej z dzieckiem, prowadząc rozmowy z rodzicami dzieci, z dziećmi (wskazane

po 5 razy)

- analizując wyniki autorskiej ankiety dla rodziców po każdym semestrze zajęć (wskazane 3 razy)

oraz przez arkusz samooceny pracy nauczyciela i badanie losów absolwentów.

Zdaniem nauczycieli uczestniczących w wywiadzie działania wychowawcze są modyfikowane według potrzeb.

Eliminowaniu zagrożeń służy procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, kontrakty grupowe

dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Partnerzy w  wywiadzie stwierdzili, że wszyscy pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, by dzieci czuły

się w przedszkolu bezpiecznie. Dodali, że przedszkole otoczone jest niezbyt wysokim ogrodzeniem, dlatego

nauczyciele tak organizują zajęcia w ogrodzie przedszkolnym by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom

przebywającym w ogrodzie.

Zebrane dane świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Procesy

Wymaganie:  Przedszkole ma koncepcję pracy

Komentarz:

            Udokumentowana koncepcja pracy jest efektem współdziałania dyrektora i nauczycieli. Jej realizacja

obejmuje działania stałe i modyfikowane w celu doskonalenia procesów wspomagania i edukacji dzieci. Stosowane

metody, organizowane wycieczki i imprezy są aprobowane przez rodziców.

Najważniejsze założenia koncepcji, wymienione przez dyrektora i pracowników zawarte są w wizji i misji placówki:

-wszechstronny rozwój dziecka,

- przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,

- bezpieczeństwo dzieci,

- organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

- współpraca ze środowiskiem.

Z analizy dokumentów wynika, że koncepcja składa się z: wizji i misji, celów i zadań głównych, założeń pracy

wychowawczo-dydaktycznej (w tym przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, kształtowanie postaw

i zainteresowań dzieci), realizowanych programów, katalogu metod stosowanych w przedszkolu, sylwetki

absolwenta i kierunków działania na lata 2001-2014. Kierunki te obejmują:

- realizację programu "Optymistyczne przedszkole", którego celem jest uzyskanie certyfikatu jakości pracy

placówki,

- doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi,

- doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, poprzez poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego,

- rozszerzenie metod i form współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Dokument potwierdzający przyjęcie koncepcji pracy przedszkola to uchwała rady pedagogicznej nr 3/2011/2012

z 31.08.2011 roku.

Wszyscy ankietowani nauczyciele zdecydowanie czują się współautorami koncepcji pracy przedszkola.

Pracownicy niepedagogiczni wskazali, że w przedszkolu kładzie się nacisk na bezpieczeństwo dzieci i ich

prawidłowy rozwój na każdym etapie oraz ważne jest zdrowe i racjonalne żywienie.

Dyrektor wymienił najważniejsze działania, które realizują koncepcję pracy przedszkola:

a) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa: zabezpieczone wejście do placówki, dyżury, procedura

przyprowadzania i odbierania, przestrzeganie zasad BHP,

b) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu programów zewnętrznych:

"Nasze przedszkole", "Entliczek – pentliczek", "Ku dziecku", "W kręgu zabawy", "W radości dzieci bożych",

"Przyjaciele Zippiego", "Odkryjmy Montessori raz jeszcze" oraz własnych: "Jestem w przedszkolu", "Już

w przedszkolu" (adaptacyjne), logopedycznego "Gimnastyka buzi i języka", "Dobre maniery".

c) wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami

rozwojowymi – przez zajęcia dodatkowe i kółko zainteresowań,

d) kształtowanie umiejętności odbioru sztuki – przygotowywanie inscenizacji literatury dla dzieci (Jasełka, krótkie

formy sceniczne z okazji uroczystości w przedszkolu), udział w przeglądach teatralnych,

e) kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym: wycieczki m.in. do palmiarni,

ogrodu botanicznego, mini ogrodu zoologicznego w Zielonej itp., zbiórki surowców wtórnych, współpraca ze

schroniskiem dla zwierząt, organizacja festynu środowiskowego,

f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych – festyn, inscenizacja w wykonaniu rodziców i nauczycieli, pedagogizacja w trakcie zebrań

z rodzicami (np. na temat wartości czytania w formie warsztatowej), artykuły, referaty, wskazywanie fachowych

źródeł na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, ulotki dla rodziców podczas rekrutacji (wskazówki wychowawcze

jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu), programy adaptacyjne realizowane z udziałem rodziców,

g) zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki:

coroczne drobne naprawy i remonty w okresie wakacyjnym, zakup krzesełek i stolików dla dzieci (dla 2 grup),

leżaków (dla 1 grupy), pościeli (dla 2 grup), szafek do szatki, 2 zestawów komputerowych z dostępem do internetu,

wielu pomocy dydaktycznych.

Wszystkie te działania prowadzone są stale. Nowym działaniem jest program "Optymistyczne przedszkole"

promujący zdrowie fizyczne i psychiczne oraz wszechstronny rozwój dziecka, realizowany w czasie pobytu

w przedszkolu oraz przy udziale rodziców, na podstawie materiałów pozyskanych z Ośrodka Doskonalenia
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i Kształcenia Ustawicznego "Partner", kończący się certyfikatem jakości.

Podczas zajęć z dziećmi miały miejsce działania, które służą realizacji koncepcji pracy przedszkola takie jak:

realizacja podstawy programowej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się, współpraca w grupie, operowanie

pomocami itd.

Z informacji dyrektora wynika, że koncepcja pracy jest analizowana. 7 z 8 ankietowanych nauczycieli uczestniczyło

w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy przedszkola. W wywiadzie stwierdzili, że wnioski są

omawiane i zapisywane w protokołach rady pedagogicznej. Główne założenia koncepcji pozostają niezmienne,

zmianom podlegają działania realizujące ją. Nauczyciele podali w wywiadzie przykład zmiany realizowanej

tematyki, wprowadzenie procedury odbierania i przyprowadzania dzieci.

Pracownicy niepedagogiczni mają poczucie wpływu na to, jak pracuje przedszkole. Są wyznaczone godziny

dyżurów, przedszkole jest zamykane, stosowane są przepisy BHP. Podczas wycieczek i imprez zapewniona jest

opieka. Ma miejsce dbałość o prawidłowy skład każdego posiłku, przestrzeganie norm pokarmowych, jadłospis jest

opracowywany na 10 dni tak, aby posiłki nie powtarzały się.

Dyrektor poinformował, że rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola na zebraniu z rodzicami,

na stronie internetowej przedszkola, treść koncepcji jest wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Ankietowani rodzice w  zdecydowanej większości deklarowali, że zgadzają z wartościami promowanymi

w przedszkolu, do którego uczęszcza ich dziecko (zdecydowanie tak 20 z 32, raczej tak 9 z 32) oraz wyrazili

akceptację dla działań podejmowanych przez placówkę (zdecydowanie tak 21 z 32 i raczej tak 10 z 32).

Powyższe informacje wskazują na spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego

Komentarz:

            Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową, uwzględnia potrzeby edukacyjne dzieci

stwierdzone przez nauczycieli i rodziców. W przedszkolu realizowane są adaptacyjne i logopedyczne programy

własne oraz różnorodne rozwiązania programowe o charakterze proekologicznym, prozdrowotnym oraz

kształtującym wrażliwość i odpowiedzialność dzieci.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową, co wynika ze stwierdzenia dyrektora i nauczycieli,

że wszystkie elementy podstawy programowej są realizowane w programach nauczania stosowanych

w przedszkolu.

Nauczyciele w wywiadzie wymienili najważniejsze potrzeby edukacyjne dzieci w odniesieniu do poszczególnych

grup wiekowych:

- 3 i 4-latki – zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa, adaptacja w grupie i przedszkolu, samodzielność („Jaki

jestem” , „Moja rodzina”, „Ja w grupie”),

- 5 i 6-latki – poza kontynuacją wyżej wymienionych także świadomość – „Ja w środowisku”, osiągnięcie gotowości

do podjęcia obowiązku szkolnego.

Ankietowani rodzice wskazali, że dzieci powinny nauczyć się w przedszkolu:

- współpracy z rówieśnikami, odpowiedniego funkcjonowania w grupie (wskazane 23 razy),

- samodzielności (wskazane 15 razy),

- przygotowania do szkoły (wskazane 13 razy),

oraz: bezpiecznej zabawy, dyscypliny, „nauczyć się jak radzić sobie z przegraną”, wrażliwości.

Ich zdaniem przedszkole umożliwia ich dziecku nauczenie się tych najważniejszych rzeczy (zdecydowanie tak 24

z 32, raczej tak 8 z 32).

Dzieciom „wszystko” się w przedszkolu podoba, poproszone wymieniały m.in. zabawki, książki, rysowanie,

malowanie.

Powyższe wypowiedzi dowodzą, że oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami dzieci. Jest także modyfikowana

w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci. Zmiany wprowadzone w tym celu (wymienione przez dyrektora

i nauczycieli) to oferta języka angielskiego, zajęć judo. Trwają czynności organizacyjne nad wprowadzeniem

logorytmiki dla wszystkich dzieci. Rozwój zainteresowań ma zdaniem pracowników miejsce podczas zajęć

dowolnych z wykorzystaniem bogactwa pomocy, kącików zainteresowań, różnych programów, akcji i projektów.

Większość rodziców wyraziła w ankietach opinię, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dziecka

(raczej tak 16 z 32, zdecydowanie tak 10 z 32). 5 z 32 ankietowanych było odmiennego zdania.

W wywiadzie stwierdzili, że w pełni akceptują aktualny stan. Urozmaicenie zajęć np. plastycznych,
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rozpowszechnienie nauki języków obcych jest zależne od finansów, dyrekcja bez zarzutu dysponuje dostępnymi

środkami.

Partnerzy w wywiadzie podali przykład włączenia się przedszkola w organizację przeglądów teatralnych, udział

w licznych konkursach i akcjach społecznych np. Wirtualna adopcja, Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień na cztery

łapy.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Nauczyciele i dyrektor wymienili jako nowatorskie:

- własne programy adaptacyjne dla trzylatków i ich rodziców – ułatwienie dzieciom procesów adaptacji w nowej

rzeczywistości,

- opracowanie programu „Dobre maniery, czyli dziecięcy savoir- vivre”,

- własny program do zajęć logopedycznych – korygowanie wad wymowy,

- program "Przyjaciele Zippiego" – promocja zdrowia psychicznego, działania z dziećmi i z ich rodziną,

- programy „Mamo, tato wolę wodę” – propagowanie zdrowego trybu życia,

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – edukowanie dzieci z zakresu ekologii i ochrony przyrody,

- wirtualna adopcja psa - uwrażliwienie dzieci, zwiększenie poczucia odpowiedzialności oraz

podjęte starania o zdobycie certyfikatu Optymistycznego Przedszkola.

Zebrane dane wskazują na wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

Komentarz:

            Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem

zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Procesy te są

monitorowane i doskonalone.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci prowadzone w przedszkolu mają charakter zorganizowany

i zaplanowany, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postawy programowej. Zdaniem dyrektora funkcjonujące

w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwazględniają:

- zagospodarowanie czasu przebywania dzieci w przedszkolu,

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych,

- dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne z początkiem roku szkolnego prowadzenie diagnozy

przedszkolnej, czyli analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

- współpracę z rodzicami w tym zakresie,

- kształtowanie świadomości zdrowotnej dziecka oraz nawyków dbania o własne zdrowie,

- znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie I klasy przez nauczycieli.

W opinii nauczycieli w przedszkolu nie ma ograniczeń w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji

podstawy programowej.

Dyrektor i nauczyciele potwierdzają, że w przedszkolu planuje się procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Planowanie odbywa się poprzez:

- opracowanie planów pracy (rocznego i miesięcznego),

- opracowanie kalendarza uroczystości (organizacja roku szkolnego z podziałem na pory roku),

- realizację programów, projektów i akcji.

Nauczyciele stwierdzili, że w planowaniu procesów edukacyjnych uwzględniają podstawę programową, wiek

i możliwości dzieci, organizację roku szkolnego, kalendarz uroczystości, programy wychowania przedszkolnego.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane, co wynika z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli.

Prowadzony monitoring służy odpowiedzi na pytania:

- czy stosowane metody są prawidłowo dobrane do możliwości dzieci?

- czy podejmowane działania są chętnie realizowane przez dzieci?

- czy podejmowane działania są dla dzieci atrakcyjne?

- czy baza dydaktyczna jest wystarczająca do realizacji?

- jaki jest przyrost umiejętności dzieci?

Dane zbierane są na podstawie: analizy wytworów dzieci, kontaktów z rodzicami (bezpośrednich i ankietowych),

obserwacji osiągnięć dzieci (konkursy, przeglądy), a także w procesie ewaluacji wewnętrznej oraz są

dokumentowane. Prowadzona jest bieżąca obserwacja rozwoju dziecka, w grupie 5- i 6-latków w celu dokonania

diagnozy gotowości szkolnej.
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Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Jako

przykłady, dyrektor i nauczyciele wymienili:

- opracowanie procedury przyprowadzania i odprowadzania dzieci,

- opracowanie zaleceń do pracy indywidualnej z dziećmi (realizowane wspólnie przez wychowawcę i innych

nauczycieli doskonale umiejętności i wyrównywanie deficytów),

- organizację zajęć logopedycznych.

Na podstawie wniosków odbywa się:

- praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szeroko rozumiana współpraca z rodzicami w tym

zakresie oraz partnerami,

- rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez udział w licznych wycieczkach, wyjściach, spacerach, konkursach

i przeglądach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

- realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych,

- stawianie na samodzielność dziecka nie tylko w przedszkolu.

Wspomaganie rozwoju dziecka jest modyfikowane na podstawie wiedzy wynikającej z diagnozy potrzeb, diagnozy

osiągnięć dzieci oraz obserwacji pracowników przedszkola.

Przedstawione informacje wskazują na spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania

nauczycieli

Komentarz:

            Nauczyciele współpracują przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Proces analizy

obejmuje diagnozę potrzeb i możliwości wszystkich dzieci, analizę prac plastycznych, arkusze i karty obserwacji.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,

co potwierdzają respondenci badania (dyrektor i nauczyciele). W wywiadzie wymienili wspólne działania, jakie

prowadzą:

- planowanie pracy w grupie,

- organizacja kółek zainteresowań,

- organizacja uroczystości, wycieczek,

- realizacja różnorodnych akcji np. wirtualna adopcja, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mamo tato wolę wodę”,

program „Kubusiowi przyjaciele natury”, Sprzątanie świata,

- opracowywanie narzędzi badawczych w ramach ewaluacji wewnętrznej,

- organizacja i prowadzenie konkursów plastycznych dla rodziców,

- organizacja akcji charytatywnych np. „Zbiórka książek” dla Biblioteki Polskiej w Kijowie we współpracy z Urzędem

Miasta, zbiórka artykułów żywnościowych w ramach akcji Paczka świąteczna „Dzieci Śląska – Dzieciom Lwowa”,

- dekorowanie szatni przed uroczystościami, imprezami,

- wymiana pomocy dydaktycznych,

- wymiana doświadczeń.

Zdaniem większości ankietowanych konsultują oni swoje plany pracy z innymi nauczycielami (7 z 8).

Analizują procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci samodzielnie (8 z 8) i z innymi nauczycielami (7 z 8).

Analiza procesów odbywa się poprzez systematycznie prowadzoną diagnozę potrzeb i możliwości wszystkich

dzieci, arkusze i karty obserwacji, analizę prac plastycznych i służy odpowiedzi na pytania:

1. Czy metody pracy z dziećmi są atrakcyjne i dostosowane do wieku dzieci?

2. Czy placówka posiada bazę i potrzebne do pracy środki dydaktyczne?

3. Czy dzieci chętnie podejmują działania proponowane podczas pobytu w przedszkolu?

4. Czy jest potrzeba nawiązania pracy ze specjalistami?

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wsparcie,
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jakie uzyskują od innych nauczycieli jest wystarczające (zdecydowanie tak 3 z 8 i raczej tak 5 z 8). W opinii

respondentów (dyrektora i nauczycieli) dotyczy:

- wymiany i pomocy przy tworzeniu pomocy dydaktycznych (8 wskazań),

- wymiany doświadczeń (5 wskazań),

- wymiany informacji uzyskanej podczas szkoleń, warsztatów, kursów (4 wskazania),

- pomocy przy organizowaniu wycieczek, konkursów, uroczystości (5 wskazań),

- pomocy przy prowadzeniu zajęć (4 wskazania),

a także szkoleń w ramach wewnętrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli, porad w prowadzeniu strony

internetowej, weryfikacji metod, wymiany literatury fachowej, oceny zajęć przez opiekuna stażu, dyrektora.

Przedstawione dane potwierdzają spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 

Komentarz:

            W przedszkolu dostosowuje się działania do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele

prowadzą indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Prowadzone są zajęcia indywidualne,

logopedyczne, wyrównawcze i korekcyjne.

Ddiagnoza potrzeb i możliwości dzieci jest realizowana w oparciu o badania wstępne, śródroczne i końcowe,

co potwierdzili dyrektor i nauczyciele. Zdaniem dyrektora wyniki przeprowadzonych obserwacji, diagnoz

przekładają się na działania wspomagające rozwój dziecka, służą ustaleniu kierunków pracy. Prowadzone są

zajęcia logopedyczne i korekcyjne przez nauczycielki, które mają wymagane kwalifikacje (logopedia, terapia

pedagogiczna).

Najczęstsze potrzeby, określone na podstawie wyników prowadzonych diagnoz zdaniem nauczycieli to:

- potrzeba korygowania zaburzeń mowy i zaburzeń emocjonalnych,

- potrzeba prowadzenia profilaktyki prozdrowotnej,

- potrzeba wdrażania do samodzielności.

Analiza dokumentów wykazała, że w poprzednim roku szkolnym objęto diagnozą potrzeb wszystkie 6-latki i 7-latki

(48), 5-latki (33), 4-latki (35) i 3-latki (33).

W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, co potwierdzili respondenci

(dyrektor i nauczyciele). Prowadzone są zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach: logopedyczne, wyrównawcze,

korekcyjne oraz indywidualizacja działań wspomagających.

Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że wyniki diagnozy potrzeb i możliwości wpłynęły na sposób ich pracy z dziećmi

(8 z 8). Wprowadzone zmiany dotyczą:

- większego usamodzielnienia dzieci (7 wskazań),

- realizacji programu "Przyjaciele Zippiego" - wspomaganie rozwoju emocjonalnego (4 wskazania),

- większej ilości zajęć muzyczno-ruchowych (3 wskazania),

- większej ilości zajęć plastycznych (4 wskazania),

- prowadzenia ćwiczeń logopedycznych z całą grupą (3 wskazania),

a także dostosowania do możliwości i potrzeb grupy, opracowania programów adaptacyjnych, pracy w oparciu

o kontrakty grupowe.

W swoich działaniach przedszkole uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Zdaniem dyrektora, wychowankowie są objęci zindywidualizowanymi działaniami wspomagającymi. Jako przykłady

takich działań dyrektor wymienił pracę indywidualną w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych: zaburzeń

mowy, słabej sprawności manualnej, dojrzałości społecznej i emocjonalnej, zachowań agresywnych, słabej

sprawności ruchowej.

Rodzice mają poczucie, że w przedszkolu pracuje się z dziećmi w sposób, który uwzględnia ich indywidualne

możliwości i potrzeby (zdecydowanie tak 13 z 32, raczej tak 13 z 32). Podczas obserwowanych zajęć stwierdzono,

że nauczyciele stosują indywidualne podejście, najczęściej podczas indywidualnej aktywności dzieci (stopniowanie

trudności). Zebrane informacje wskazują na spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie:  Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Odpowiada

na jego potrzeby, wykorzystuje zasoby i możliwości oraz podejmuje inicjatywy na jego rzecz, co ma korzystny

wpływ na rozwój dzieci i placówki.

Dyrektor i nauczyciele są zdania, że przedszkole współpracuje i podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, które

tworzą: rodzice, lokalny samorząd, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, szkoły i przedszkola, biblioteka, Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna, Rada dzielnicy Centrum Północ, Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Ośrodek

Sióstr Boromeuszek, Ogród Botaniczny, Schronisko „Psitul mnie”, Stacja Segregacji odpadów, sąsiednia parafia,

Szpital Miejski, stowarzyszenie „Przyjazna szkoła”. Dokumenty przedszkola potwierdzają współpracę

z wymienionymi podmiotami środowiskowymi.

Zdaniem respondentów (dyrektora, nauczycieli i partnerów) działania przedszkola obejmują w zakresie współpracy

osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego np.:

- rodziców - wsparcie we wszechstronnym rozwoju dzieci, zapewnienie opieki nad dziećmi, promocja zdrowia,

organizowanie wycieczek i wyjść przedszkolaków, udział w licznych uroczystościach, akcjach ekologicznych

i charytatywnych na rzecz środowiska, w którym przedszkole funkcjonuje;

- placówki oświatowe - siedziba oddziału przedszkolnego w szkole, promocja wartości edukacji przedszkolnej

(wspólne wycieczki, wyjazdy, działania adaptacyjne), promocja aktywnego spędzania wolnego czasu (festyn,

imprezy, uroczystości), współpraca kierownictwa i pracowników dla doskonalenia organizacji pracy, monitorowanie

realizacji obowiązku szkolnego i przedszkolnego, wspólne organizowanie zebrań z rodzicami;

- schronisko dla zwierząt „Psitul mnie” - wirtualna adopcja psa, coroczny udział w przygotowaniu kalendarza EKO

pod patronatem Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Zabrzu, zbieranie darów w postaci suchej karmy, koców,

zabawek, itp., spotkania z pracownikiem schroniska;

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc rodzinom o trudnej sytuacji materialnej i finansowej (dofinansowanie

posiłków dla dzieci, pomoc w uzyskiwaniu zasiłków, dopłat do podręczników, reagowanie na każdy przejaw kryzysu

lub przemocy w rodzinie), ukazywanie możliwości prawnych.

Zdaniem respondentów inicjatywy, jakie przedszkole podejmowało na rzecz środowiska lokalnego w tym

lub poprzednim roku szkolnym to:

- uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków i innych członków rodzin,

- uroczystości z udziałem zaproszonych gości,

- festyn rodzinny,

- otwarte drzwi w ramach rekrutacji dzieci do przedszkola,

- wycieczki i wyjścia.

Z zasobów przedszkola na zasadach non-profit korzystali w ostatnim okresie rodzice przygotowujący inscenizację

dla dzieci oraz prezydium Rady Rodziców.

Partnerzy oceniają współpracę przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku

pozytywnie.

Ankietowani rodzice wymienili zajęcia dodatkowe, z których dzieci korzystały w tym lub poprzednim roku szkolnym,

najczęściej zajęcia plastyczne, ruchowe (judo), językowe i logopedyczne. Ponad połowa ankietowanych nie

udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Z informacji dyrektora wynika, że przedszkole zbierało informację na temat potrzeb i możliwości środowiska,

w którym funkcjonuje w formie: ankietowania i rozmów z rodzicami, uwag rodziców umieszczanych na stronie

interntowej, rozmów z partnerami, sugestii organu prowadzącego, informacji w lokalnej prasie oraz doświadczeń

innych placówek wychowania przedszkolnego. W wyniku zebranych informacji określono potrzeby, jakie

przedszkole może zaspokajać:

- pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci,

- ukazanie ważnej roli edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka,

- możliwość korzystania z przedszkola jak największej liczby dzieci w wieku przedszkolnym,

- wszechstronny rozwój dzieci,

- uzyskanie gotowości szkolnej przez dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
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Zarówno rodzice jak i partnerzy przedszkola potwierdzili wypowiedź dyrektora i uzupełnili zebrane informacje

o potrzebę integracji, promocji przedszkola oraz zajęć otwartych dla rodziców i dzieci.

Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Zdaniem

respondentów (dyrektora, nauczycieli, rodziców i partnerów) działania uwzględniające analizę potrzeb i możliwości

lokalnego środowiska jakie prowadzi przedszkole to:

- opieka, edukacja i wychowanie dzieci np. organizacja dodatkowego oddziału przedszkolnego w pomieszczeniach

szkoły, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, podkreślanie przynależności regionalnej,

- integracja środowiska np. festyny, wycieczki, uroczystości przedszkolne, warsztaty dla rodziców, spotkania

z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, schroniska dla zwierząt, udział w imprezach miejskich i dzielnicowych

(Skarbnikowe Gody, integracyjne spotkania dzielnicowe w kinie Roma),

- realizowanie przedsięwzięć we współpracy ze szkołami i przedszkolami np. zajęcia w osiedlowe bibliotece, udział

w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” z udziałem gości, akcje charytatywne.

Dokumenty przedszkola potwierdzają realizację wymienionych działań, szczególnie:

- działalność zamiejscowego oddziału przedszkolnego (zwiększenie liczby dzieci przyjętych do przedszkola

w przeciągu ostatnich dwóch lat),

- powiększanie zakresu współpracy z partnerami środowiska lokalnego,

- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- promowanie zdrowia,

- udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska (zbiórka książek, zbiórka artykułów żywnościowych

w ramach akcji „Dzieci Śląska – dzieciom Lwowa”, zbieranie surowców wtórnych),

- promocja aktywnego spędzania wolnego czasu (festyny, wycieczki, zielone przedszkole),

- pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zdaniem respondentów (dyrektora, rodziców i partnerów) przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych

w procesie wychowania i nauczania w zakresie realizacji m.in.:

- wirtualnej adopcji,

- akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przy licznym współudziale rodziców,

- zbierania surowców wtórnych (uzyskane środki przeznaczono na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych),

- festynu rodzinnego,

- akcji „Mamo, tato wolę wodę”, „Szklanka Mleka”,

- programu Kubusiowi przyjaciele natury”,

- udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym,

- realizacji programu „Razem bezpieczniej” we współpracy z Policją.

W wywiadzie wychowankowie wspomnieli o poznawaniu znaków drogowych podczas ostatnich spacerów.

Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. Korzyści, jakie

odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku to zdobywanie

nowych doświadczeń, umiejętności i wiadomości, kształtowanie postaw, rozwijanie zainteresowań, poczucie

bezpieczeństwa w środowisku, przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Swoją opinię nauczyciele opierają na obserwacjach, doświadczeniu, bezpośrednich kontaktach, pozytywnych

opiniach środowiska.

Zdaniem rodziców przedszkole organizuje zajęcia, które dają dzieciom szanse na spotkanie z ludźmi

lub organizacjami spoza przedszkola m.in.:

- spotkania z dorosłymi różnych specjalności dla poznawania różnych zawodów,

- spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, schroniska dla zwierząt.

Przedstawione informacje potwierdzają spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie:  Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do

przedszkola

Komentarz:

            Przedszkole wykorzystuje informacje o losach swoich absolwentów do doskonalenia efektów nauczania

i wychowania. Potwierdzono również fakt, że dzieci, które uczęszczały do przedszkola, dobrze sobie radzą

w szkole.

Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych. W opinii dyrektora i nauczycieli w przedszkolu zbiera się informacje

o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola od czasu do czasu. Informacje te są zbierane w oparciu

o rozmowy z absolwentami i ich rodzicami, rozmowy z dyrekcją i pracownikami szkoły i dotyczą adaptacji dzieci

w szkole, ich osiągnięć lub ewentualnych trudności.

Zdaniem respondentów w przedszkolu wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy

dydaktycznej i wychowawczej. Pozyskane informacje są wykorzystywane jako wskazówki do dalszej pracy

dydaktycznej i wychowawczej, modyfikacji lub kontynuacji skutecznych działań.

Przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego. Zdaniem ankietowanych nauczycieli (6 z 8) w tym

lub poprzednim roku szkolnym nikt z wychowanków nie miał problemów z adaptacją w klasie pierwszej. Pozostali

(2 z 8) nie posiadają takich informacji.

Z analizy dokumentów wynika, że do przedszkola w tym lub poprzednim roku szkolnym nie docierały informacje

o problemach adaptacyjnych byłych podopiecznych w klasach pierwszych.

W opinii uczestniczących w wywiadzie rodziców i partnerów przedszkole przygotowuje do nauki w szkole

podstawowej. Uważają, że w tym procesie szczególnie ważna jest dojrzałość, samodzielność, uczenie

odpowiedzialności i obowiązkowości, a także zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach realizacji podstawy

programowej, zajęcia dodatkowe uzupełniające podstawę i rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci

realizowane w ramach oferty przedszkola.

Powyższe dane potwierdzają spełnienie wymagania na wysokim poziomie. 

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Komentarz:

            Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć oraz informuje o celowości i skuteczności

podejmowanych działaniach. Promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest

pozytywnie postrzegane w środowisku.

W przedszkolu prowadzi się różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego

wychowanków. Zdaniem dyrektora, które wyraził w trakcie wywiadu, najczęściej informacje o ofercie przedszkola,

jego działaniach i osiągnięciach można znaleźć na stronie internetowej przedszkola, miasta „Nasze miasto

Zabrze”, tablicach ogłoszeń, a także w formie ogłoszeń i artykułów w prasie lokalnej, audycji radiowych, udziału

w programach lokalnej telewizji i prezentacji podczas lokalnych uroczystości.

Powyższe fakty w wywiadzie potwierdzają partnerzy przedszkola, jak i analizowana dokumentacja placówki.

Przedstawiciele rodziców w wywiadzie przyznali, że głównym źródłem informacji dotyczącej przedszkola oraz

osiągnięć dzieci są zebrania z rodzicami, tablice ogłoszeń i strona internetowa. W ocenie większości

ankietowanych rodziców (28 z 32) informacje na temat osiągnięć dzieci są wystarczające.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska w wywiadzie potwierdzili, że znają osiągnięcia przedszkola i jego

wychowanków. Zdaniem dyrektora informacje, jakie ostatnio były upowszechniane to:

- rekrutacja do przedszkola,

- tekst statutu przedszkola,

- koncepcja pracy wraz z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej,

- zestaw obowiązujących programów wychowania przedszkolnego,

- regulaminy i procedury,
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- reportaże z uroczystości i imprez przedszkolnych (galeria),

- bieżące ogłoszenia, wzory umów z rodzicami, upoważnienia,

w tym informacje o osiągnięciach wychowanków i samego przedszkola o realizowanych akcjach, uzyskanych

certyfikatach, oferty zajęć dodatkowych, a także udziale w rankingu najlepszych przedszkoli organizowanym przez

Dziennik Zachodni.

Przedszkole podejmuje działania promocyjno-informacyjne dotyczące swojej działalności lub osiągnięć

wychowanków co najmniej raz w miesiącu.

Zdaniem nauczycieli, przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania

przedszkolnego poprzez: promocję przedszkola, rekrutację do przedszkola, udział w rankingu popularności

przedszkoli.

W opinii dyrektora przedszkole próbowało dotrzeć ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłały swoich dzieci

do przedszkola.

Ankietowani rodzice (26 z 32) zostali poinformowani o korzyściach wynikających z faktu, że ich dzieci będą

uczęszczały do przedszkola.

W dokumentach przedszkola zostały opisane działania promujące wartość edukacji przedszkolnej w środowisku

w formie:

- prezentacji informacji o osiągnięciach wychowanków, ofercie zajęć oraz o celowości podejmowanych działań,

- informacji na temat akcji „Otwarte drzwi” realizowanej w ramach rekrutacji,

- informacji na temat zajęć otwartych dla rodziców,

- rozmów z rodzicami zgłaszającymi dzieci do przedszkola,

- ulotek i materiałów informacyjnych,

- festynów rodzinnych otwartych dla całego środowiska,

- akcji „Aleja aniołów”,

- podziękowań dla partnerów współpracujących z przedszkolem,

- informacji w lokalnej prasie, telewizji (relacje z imprez, uroczystości, uczestnictwa w akcjach i programach),

- ekspozycji stałych na tablicach informacyjnych dla rodziców,

- informacji o udziale w konkursach (miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich).

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

kształcenia i relacje z lokalnym środowiskiem. Świadczą o tym pochwały kierowane przez nauczycieli szkoły

o efektach pracy przedszkola, ciągłe doskonalenie nauczycieli, nowe metody pracy, programy własne realizowane

w przedszkolu. Zdecydowana większość rodziców (31 z 32) ma poczucie, że przedszkole dba o jakość kształcenia

Podobne zdanie prezentują partnerzy. W wywiadzie wymienili organizowanie uroczystości i imprez

środowiskowych, aktywną współpracę z rodzicami, wspólnie przygotowywane teatrzyki dla dzieci. Nauczyciele

uzupełniają wiedzę, doskonalą swoje umiejętności i własny warsztat pracy.

W opinii partnerów i zdecydowanej większości ankietowanych rodziców (30 z 32) nauczycielom i innym

pracownikom przedszkola zależy na współpracy z rodzicami. Świadczy o tym zaangażowanie wszystkich

pracowników przedszkola, podejmowanie nowych wyzwań, doskonalenie własne nauczycieli (zdobywanie

dodatkowych kwalifikacji i stopni awansu zawodowego), a także dbałość o wyposażenie i sprzęt przedszkola.

Powyższe dane potwierdzają spełnienie wymagania na wysokim poziomie. 

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Rodzice są partnerami

Komentarz:

            Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie na temat swojej pracy oraz wspiera rodziców w wychowaniu

dzieci. Rodzice współpracują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. Wszyscy

ankietowani (32 z 32) mają poczucie, że nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na ich opinie

dotyczące działalności przedszkola. O swoich opiniach na temat pracy przedszkola informowali na zebraniach

rodziców, przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych, podczas indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi

godzinami spotkań, podczas indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań, a także w formie

ankiet i wiadomości e-mailowych.

Byli informowani (24 z 32) o dniach i godzinach, w których można porozmawiać indywidualnie z wychowawcami
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grup. Pozostali (8 z 32) byli odmiennego zdania.

Mają poczucie (29 z 32), że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami.

W opinii uczestniczących w wywiadzie nauczycieli i dyrektora rodzice mogą dzielić się swoimi opiniami na temat

pracy z dziećmi i działalności przedszkola podczas rozmów indywidualnych, telefonicznych, na zebraniach

ogólnych i grupowych, drogą e - mailową, na kartach zgłoszeniowych, w ankietach oraz na stronie internetowej

przedszkola w formie komentarzy oraz przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych.

W materiałach informacyjnych na temat pracy przedszkola są podane informacje na temat:

- zebrań rodziców,

- terminów indywidualnych spotkań dyrekcji z rodzicami,

- zajęć otwartych,

- uroczystości i imprez przedszkolnych,

- organizowanych wycieczek i wyjść,

- programów i akcji realizowanych z dziećmi,

- artykułów i publikacji w ramach pedagogizacji rodziców, relacji z życia przedszkola,

- spotkań z partnerami współpracującymi z przedszkolem.

Na tablicach informacyjnych podane są informacje na temat kontaktu niebezpośredniego (telefon, email)

z dyrektorem i nauczycielami.

Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. Dyrektor i nauczyciele wskazali

najważniejsze, realizowane przez przedszkole:

- rozmowy i konsultacje indywidualne, zebrania ogólne i grupowe,

- zajęcia otwarte, uroczystości i imprezy przedszkolne,

- warsztaty organizowane z inicjatywy nauczycieli np. „Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”, „Poczytaj mamo

tato”,

- artykuły i publikacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej,

- pomoc specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- udział w programach m.in. Przyjaciele Zippiego, adaptacyjnych.

Rodzice uważają, że przedszkole wspiera ich w wychowaniu dzieci, szczególnie rodzin z problemami. Nauczyciele

bezpośrednio kontaktują się z rodzicami, zwracają uwagę na problemy, ukierunkowują sposób postepowania

z dzieckiem „Ich autorytet nierzadko ratuje sytuacje”. Na zebraniach odbywają się dyskusje grupowe na różne

tematy.

W ankietach stwierdzili, że w ostatnim okresie byli informowani o tym, jak rozwija się ich dziecko regularnie

z inicjatywy nauczyciela (17 z 32), na własną prośbę (9 z 32) bądź nieregularnie z inicjatywy nauczyciela (4 z 32).

Większość uważa, że nauczyciele lub inni pracownicy tego przedszkola przekazywali, w jaki sposób mogą

wspierać rozwój swojego dziecka (21 z 32). Pozostali (11 z 32) byli odmiennego zdania.

W ankietach wymienili formy wsparcia jakie prowadzi przedszkole lub pośredniczy w dostępie do nich, z których

korzystali:

- wskazówki od nauczycieli (27 wskazań),

- pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (7 wskazań),

- warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze (6 wskazań),

- pomoc pedagoga lub psychologa na terenie przedszkola (5 wskazań),

oraz literatura fachowa, zajęcia otwarte.

Zdaniem większości (27 z 32) ankietowanych rodziców wsparcie, jakiego udziela przedszkole jest wystarczające.

Informacje zawarte w dokumentach przedszkola potwierdzają realizację wyżej wymienionych form wspierania

rodziców.

Rodzice mają wpływ na działania przedszkola co potwierdzili w ankiecie. Większość (21 z 32) ma poczucie wpływu

na to, co się dzieje w przedszkolu. Uważają tak ponieważ:

- przedszkole jest otwarte na sugestie i opinie rodziców (16 wskazań),

- wspólnie organizowane są imprezy, uroczystości i festyny (7 wskazań),

- zbierane są ankiety, organizowane zebrania, prowadzone indywidualne rozmowy (2 wskazania).

Powyższe informacje potwierdzają spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie:  Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

            Nauczyciele planują podejmowane działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

Pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Podnoszą swoje kwalifikacje i aktywnie uczestniczą w różnych

formach doskonalenia zawodowego.

W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe, co potwierdzili respondenci (dyrektor i nauczyciele). Zdaniem

nauczycieli w przedszkolu funkcjonują zespoły wychowawcze i profilaktyczne oraz zespół przedszkole i świat

zewnętrzny (kooperacja z otoczeniem zewnętrznym przedszkola).

W ankietach stwierdzili, że dyrektor zachęca ich do współpracy z innymi pracownikami w rozwiązywaniu

problemów (7 z 8). W opinii dyrektora większość nauczycieli angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów

funkcjonujących w przedszkolu. Aby pobudzić pracę zespołową wspiera pomysły i inicjatywy nauczycieli, nagradza

aktywność liderów poszczególnych zespołów zadaniowych, zachęca do doskonalenia zawodowego oraz

wykorzystuje własny przykład. Nauczyciele stwierdzili, że efekty pracy zespołów są analizowane przez członków

tych zespołów, a wyniki pracy są oceniane przez radę pedagogiczną w procesie ewaluacji wewnętrznej, w procesie

bieżącego zarządzania placówką i wewnętrznego nadzoru. Dyrektor i wszyscy nauczyciele (8 z 8) uważają,

że w przedszkolu działa odpowiednia liczba zespołów zadaniowych.

Dyrektor stwarza pracownikom możliwość kreatywnego działania, co potwierdzili uczestniczący w badaniach

dyrektor i nauczyciele. Podsuwa pomysły, doradza w zakresie rozwoju i awansu zawodowego, wspomaga

działania nauczycieli. Informuje o propozycjach i dofinansowuje doskonalenie zawodowe, wyposaża placówkę

w programy edukacyjne. Stwarza warunki do aktywnego wypoczynku (bilety na basen, wycieczki

turystyczno-krajoznawcze, bilety na imprezy kulturalne w ramach funduszu świadczeń socjalnych).

Przykładem kreatywnych działań pracowników przedszkola jest opracowanie programów własnych, wprowadzanie

nowych programów do pracy z dziećmi („Dobre maniery czyli dziecięcy sevoir – vivre”), bieżąca aktualizacja strony

internetowej, ciągłe doskonalenie się i wykorzystywanie zdobytej wiedzy oraz przekazywanie jej koleżankom,

udział w licznych konkursach i akcjach, udostępnianie rodzicom fachowej literatury, ubieganie się o certyfikat

„Optymistyczne przedszkole”. Zdecydowana większość nauczycieli (7 z 8) uważa, że dyrektor daje im możliwość

kreatywnego działania.

Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola. W ocenie respondentów (dyrektora i nauczycieli)

wywiązują się z podjętych zobowiązań. Wszyscy czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola jako całości.

Uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy wewnętrznych,

zewnętrznych np.: "Analiza rysunku dziecka", „Dziecko z ADHD, ADD, ODD”, w ramach wewnątrzprzedszkolnego

doskonalenia nauczycieli „Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej", "Dziecko w rodzinie

zastępczej", "Specyficzne problemy szkolne dzieci z FAS", „Magiczne kryształy”, „Praca z bajką profilaktyczno -

wychowawczą", „Negocjacje i spór konstruktywnym sposobem rozwiązywania konfliktów", „Nauczyciel wobec osób

w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia”, "Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców

wypoczynku dzieci i młodzieży" oraz w uzupełniających studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursie

języka angielskiego. Uważają, że uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne w praktyce. Powyższe informacje

potwierdzają spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie:  Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

            Nauczyciele są zespołowo zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej, co motywują dążeniem

do doskonalenia własnej pracy. Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola wprowadzone na podstawie wniosków

z nadzoru dotyczą urozmaicenia oferty o realizację programów m.in. adaptacyjnych, doskonalenie współpracy

z rodzicami, działania wspierające rozwój dzieci. Zdaniem respondentów wprowadzane zmiany przyczyniają się

jednocześnie do rozwoju przedszkola.

Dyrektor i nauczyciele w ankietach poinformowali, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem

wszystkich nauczycieli pracujących w zespołach. Dzielone są zadania - opracowanie narzędzi badawczych,

przeprowadzanie ankiet (przy współudziale pracowników niepedagogicznych), analizowane wyniki , formułowane

wnioski i ustalane kierunki zmian lub kierunki pracy przedszkola. W opinii dyrektora nauczyciele są przekonani

o celowości ewaluacji wewnętrznej i chętnie w niej uczestniczą, a wnioski służą m.in. do poprawiania

i doskonalenia własnej pracy.

Swój udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej ankietowani nauczyciele uzasadniali:

- przekonaniem, że ewaluacja jest niezbędna i zrobili to dla poprawienia własnej pracy (wskazane 8x),

- zwyczajem panującym w przedszkolu (wskazane 6x).

Swoją postawę określili jako zaangażowanie w ewaluację w dużym stopniu. Oceniając innych wskazali, że:

angażują się wszyscy (7 z 8) lub większość (1 z 8).

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wprowadzane do planu pracy przedszkola:

- zdaniem dyrektora w sposób kompleksowy,

- w opinii ankietowanych nauczycieli wszystkie lub zdecydowana większość (wskazane w 7 z 8 ankiet) albo część

(1 z 8).

Dyrektor i nauczyciele wymienili zmiany w funkcjonowaniu przedszkola wprowadzone na podstawie wniosków

z nadzoru:

a/ programy adaptacyjne dla dzieci trzyletnich i ich rodziców – pomoc dzieciom i rodzicom w jak najszybszym

i łagodnym przystosowaniu się do życia w przedszkolu,

b/ przystąpienie do programu "Optymistyczne przedszkole" - stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków

rozwoju i wspieranie go w drodze do sukcesu,

c/ doskonalenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d/ współpraca z rodzicami – zwiększenie udziału rodziców w życiu przedszkola,

e/ zwiększenie oferty np. o realizację programu Przyjaciele Zippiego, zajęcia judo.

Zdaniem ankietowanych nauczycieli wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są

uwzględniane w dużym zakresie (wskazane w 7 z 8 ankiet) lub w pełni (w 1 z 8) oraz przyczyniają się do rozwoju

przedszkola (zdecydowanie tak 7 z 8, raczej tak 1 z 8).

W wywiadzie wymienili efekty wprowadzonych zmian:

- aklimatyzacja dzieci w przedszkolu przebiegała łagodnie, rodzice zostali do niej dobrze przygotowani,

- trwa niwelowanie deficytów związanych z zaburzeniami mowy na zajęciach logopedycznych,

- doskonalenie pracowników wpływa na jakość pracy, dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty umożliwiają prowadzenie

atrakcyjnych zajęć.

Zdaniem dyrektora zmiany wprowadzane do funkcjonowania przedszkola na podstawie wewnętrznego nadzoru

pedagogicznego zdecydowanie przyczyniają się do rozwoju przedszkola.

Przytoczone dane wskazują na spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie:  Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

            Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola są wystarczające do realizowania podstawy programowej

wychowania przedszkolnego i przyjętych w przedszkolu programów nauczania. Plan poprawy warunków

lokalowych i wyposażenia dydaktycznego zawiera bieżące i długoterminowe zadania do realizacji z pomocą organu

prowadzącego, rodziców, Rady Dzielnicy i sponsorów.

Z obserwacji wynika, że wielkość sal jest wystarczająca z zachowanym widocznym podziałem na część

do zabawy, do zajęć przy stolikach i odpoczynku. Sale posiadają dobre oświetlenie. Są wyposażone w różnorodne

zabawki, sprzęty, książki, pomoce do zajęć, które umożliwiają realizację procesu dydaktycznego. Wyposażenie

placu zabaw jest raczej wystarczające.

Większość ankietowanych rodziców oceniła warunki lokalowe pozytywnie jako odpowiednie (17 z 32) lub bardzo

dobre (5 z 32). Zdaniem 9 z 32 ankietowanych w przedszkolu występują braki lokalowe. Podobnie wypowiedzieli

się na temat, czy w przedszkolu jest wystarczająco dużo przyborów i pomocy do zabawy i nauki: raczej tak

(zdaniem 22 z 32 ankietowanych) lub zdecydowanie tak (5 z 32).

Pracownicy i dyrektor uważają, że warunki lokalowe i wyposażenie są wystarczające do realizacji podstawy

programowej wychowania przedszkolnego. W ocenie ankietowanych nauczycieli w warunkach, którymi dysponuje

przedszkole występują nieliczne braki np.:

- sali gimnastycznej ze stacjonarnymi przyrządami,

- stacjonarnego wyposażenia ogrodu przedszkolnego (istniejące wcześniej zostało zniszczone przez akty

wandalizmu),

- sali audiowizualnej,

- projektora multimedialnego.

Zdaniem dyrektora niedostatki lokalowe (sali gimnastycznej, sali audiowizualnej) wynikają z ograniczeń

w przestrzeni budynku przedszkola, pozostałe zaś z ograniczeń finansowych.

Dyrektor poinformował, że w przedszkolu istnieje plan utrzymania lub polepszenia warunków lokalowych. W jego

realizacji przedszkole jest wspomagane przez samorząd, rodziców oraz partnerów. Samorząd wdrożył działania

zmierzające do termodernizacji budynku (w dokumentacji znajduje się m.in. wizualizacja budynku po

termomodernizacji), przyznaje dotacje na usuwanie skutków awarii, udziela pomocy finansowej na drobne remonty.

Rodzice sponsorują zakup środków czystości i artykułów plastycznych, mają współudział w zakupie mebli do sal

(stolików i krzesełek) oraz znaczny udział w zakupie pomocy dydaktycznych (ze środków Rady Rodziców).

Przekazują zabawki, książki, pomagali w powstaniu małej piaskownicy (dostarczając piasek i opony). Pomocy

finansowej udziela Rada Dzielnicy Centrum Północ (środki do organizacji Festynu Rodzinnego, bezpłatny spektakl

dla dzieci w kinie Roma, prezenty mikołajkowe dla dzieci).

Plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego ma postać dokumentu. Zawiera m.in. plan

proponowanych remontów przekazywany corocznie do organu prowadzącego, plan remontów własnych

opracowywany corocznie przed przerwą wakacyjną do realizacji przez konserwatora. Działania zmierzające

do wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego podejmowane są w przedszkolu według

istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb.

Dzieci w wywiadzie przedstawiły znaczenie przedszkola, które ich zdaniem jest po to „żeby się uczyć”, „żeby dzieci

miały się gdzie bawić i były bezpieczne”, „żeby się nie nudzić, jak rodzice pracują”. Oświadczyły, że bardzo lubią

swoje przedszkole.

Powyższe informacje wskazują na spełnienie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

Przedszkole kształtuje samodzielność, aktywność ruchową, umiejętność działania w grupie i kreatywność

wychowanków. Osiągnięcia dzieci są analizowane z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.

Oferta zajęć jest modyfikowana. Dla jej poszerzenia realizowane są własne programy adaptacyjne, a także

inne o charakterze proekologicznym oraz prozdrowotnym m.in. „Przyjaciele Zippiego”.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem i korzysta z jego zasobów w procesie wychowania i nauczania,

co wpływa pozytywnie na rozwój dzieci i integrację środowiska. Znaczącymi partnerami są sąsiednie

placówki oświatowe i  schronisko dla zwierząt. Odbywają się liczne wycieczki.

Działania promocyjne umożliwia strona internetowa placówki oraz skierowane do środowiska akcje

rekrutacyjne, przedświąteczne i inne.

Rodzice są angażowani w działania przedszkola i mają wpływ na podejmowane decyzje szczególnie

w kwestiach organizacyjnych np. wyboru zajęć dodatkowych, organizacji wycieczek i festynów rodzinnych.

Powstają inscenizacje bajek z udziałem rodziców i nauczycieli.

W ramach realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektor angażuje nauczycieli do współpracy oraz

prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w szkoleniach

nabywając umiejętności, które wykorzystują w pracy z dziećmi.

Warunki lokalowe i wyposażenie zostały w trakcie badania określone jako odpowiednie do realizacji zadań

przedszkola.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty  

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności B

Dzieci są aktywne B

Respektowane są normy społeczne B

Obszar: Procesy  

Przedszkole ma koncepcję pracy B

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

mają charakter zorganizowany

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu

szans edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz

wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci,

które uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania

przedszkolnego

B

Rodzice są partnerami B

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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