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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie

podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-10-2015 - 20-10-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Dorota Wieczorek, Mariusz Mueller. Badaniem objęto 121 dzieci, 58 rodziców (ankieta
i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny
z dyrektorem placówki i z przedstawicielem organu prowadzącego oraz wywiad grupowy z partnerami
przedszkola

iz

pracownikami

niepedagogicznymi.

W przedszkolu

wykonano

obserwację

zajęć

i analizę

dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wszystkie obszary
działania przedszkola zawarte w rozporządzeniu MEN.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
ADZ - Kwestionariusz badania Analiza danych zastanych
SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

Przedszkole nr 26 położone jest na osiedlu Piastów miasta Kędzierzyn-Koźle. Pod opieką wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej funkcjonuje 5 oddziałów skupiających dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Obiekt przedszkola to
wolnostojący

dwukondygnacyjny budynek z

przylegającym

do niego

placem

zabaw

zmodernizowanym

w ubiegłym roku. Ogród przedszkolny jest ogrodzony. Do dyspozycji przedszkolaków jest wiele urządzeń
ogrodowych. Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych wraz z sanitariami, salę gimnastyczną, przestronne hole,
szatnię, gabinet logopedyczny, nowoczesną kuchnię. Baza jest sukcesywnie doposażana w pomoce i zabawki
dydaktyczne, meble, sprzęt sportowy. Sale są przestronne i bezpieczne dla dzieci. Koncepcja pracy placówki
opiera się na ogólnopolskim programie Optymistyczne Przedszkole, a jej fundament stanowi rozwijanie
inteligencji wielorakich wychowanków na podstawie teorii Howarda Gardnera, takich jak: inteligencja językowa,
logiczno-matematyczna,

muzyczna,

wizualno-przestrzenna,

kinestetyczna,

przyrodnicza,

interpersonalna,

intrapersonalna. Ideą wiodącą koncepcji pracy przedszkole jest zapewnienie dzieciom możliwość wyboru
różnorodnej aktywności. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a to pozwala
nauczycielowi na określenie potencjału rozwojowego oraz na kreowanie warunków i dobór sposobów jego
rozwijania. Perspektywa osiągania sukcesów edukowanych dzieci oraz twórczych działań opiera się o Akademię
Kreatywnego
"Innowacja

Przedszkolaka.
roku"

za

Dzięki

narzędzie

zaangażowaniu

do monitorowania

i kreatywności
podstawy

nauczycieli,

programowej

placówka

przyznane

zdobyła
przez

tytuł

Ośrodek

Doskonalenia Ustawicznego Partner w Zabrzu, otrzymała tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów", uzyskała
certyfikat doskonałości "Herb Optymizmu" oraz certyfikat "Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności
Fizycznej" przyznawane w ramach projektu polsko-szwajcarskiego pn. Zachowaj równowagę. Placówka promuje
się medialnie tworząc reportaże filmowe.
Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru realizuje zadania w zakresie sprawozdawczości, planowania,
inicjowania nowatorskich rozwiązań, doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej czy współpracy nauczycieli
w zespołach zadaniowych metoda projektu. Przedszkole wraz z innymi 5 placówkami na terenie miasta
Kędzierzyn-Koźle, prowadzi aktywną działalność w ramach Sieci Twórczego Aktywnego Rozwoju (STAR),
organizując warsztaty dla innych placówek w ramach upowszechniania dobryk praktyk. Działania te placówka
promuje również na ogólnopolskich zjazdach Optymistycznych Przedszkoli. Za wkład w nowatorskie rozwiązania
oraz upowszechnianie ich na zewnątrz dyrektor został uhonorowany tytułami "Perła Optymizmu" i "Menadżer
Optymizmu".
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

Przedszkole nr 26

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Kędzierzyn-Koźle

Ulica

Bolesława Śmiałego

Numer

5

Kod pocztowy

47-232

Urząd pocztowy

Kedzierzyn-Koźle

Telefon

774834023

Fax

774834023

Www
Regon

53056018300000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

121

Oddziały

5

Nauczyciele pełnozatrudnieni

9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

24.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

13.44

Województwo

OPOLSKIE

Powiat

kędzierzyńsko-kozielski

Gmina

Kędzierzyn-Koźle

Typ gminy

gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Poziom podstawowy:
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Poziom wysoki:
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się
Poziom podstawowy:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu.
Poziom wysoki:
Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tych procesów.
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Poziom podstawowy:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji.
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Poziom wysoki:
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań.
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i
analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
Dzieci są aktywne
Poziom podstawowy:
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele
stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Poziom wysoki:
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
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Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Poziom podstawowy:
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
Poziom wysoki:
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na
celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Poziom podstawowy:
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka.
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Poziom wysoki:
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Poziom podstawowy:
Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich
realizacji i analizują efekty swojej pracy.
Poziom wysoki:
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Poziom podstawowy:
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz
podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności
podejmowanych przez przedszkole działań.
Poziom wysoki:
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.
Rodzice są partnerami przedszkola
Poziom podstawowy:
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Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach służących
rozwojowi dzieci.
Poziom wysoki:
Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Poziom podstawowy:
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym.
Poziom wysoki:
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska.
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie
na rozwój dzieci.
Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i
wewnętrznych
Poziom podstawowy:
W przedszkolu analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w celu podniesienia jakości
procesów edukacyjnych.
Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Działania podejmowane na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez
przedszkole monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.
Poziom wysoki:
W przedszkolu nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.
W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
W przedszkolu wykorzystuje się informacje dotyczące dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
Poziom podstawowy:
Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi przedszkola.
Poziom wysoki:
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w
procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do
jego potrzeb.

Przedszkole nr 26

8/99

Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk
pokrewnych.
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Wnioski

1. Nauczyciele systematycznie podejmują monitorowanie procesów edukacyjnych,

a wspólne planowanie

działań i rozwiązywanie problemów opiera się na analizie wiosków monitoringu.
2. Przedszkole zaspokaja potrzeby rozwojowe dzieci, co jest wynikiem stosowania przez nauczycieli
różnych metod pracy.
3. Nauczyciele na bieżąco obserwują osiągnięcia dzieci, dzięki czemu wiedzą, w których obszarach
podstawy programowej radzą sobie najlepiej. Monitoring podstawy programowej wskazuje również
obszary, w których niezbędne jest zastosowanie pracy wyrównawczej.
4. Wdrażane wnioski z analizy osiągnięć dzieci skutecznie przyczyniają się do modyfikowania programów
i wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych.
5. Przedszkolaki są zaangażowane w zajęcia i wdrażane do samodzielności, dlatego chętnie uczestniczą
w twórczych działaniach na rzecz społeczności lokalnej i własnego rozwoju.
6. Dzięki

planowej

i konsekwentnej

pracy

nauczycieli

oraz

współpracy

z

rodzicami

w zakresie

podejmowanych działań wychowawczych, dzieci potrafią zachować się zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami społecznymi oraz uczą się odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych.
7. Nauczyciele

rozpoznają

potrzeby

i możliwości

przekonanie rodziców, że wsparcie otrzymywane

oraz

sytuację

Placówka

promuje

również

każdego

dziecka,

stąd

w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

8. Przedszkole upowszechnia w środowisku lokalnym informacje
przedszkolnego.

społeczną

osiągnięcia

o skuteczności i celowości wychowania
i

sukcesy

swoich

podopiecznych,

co przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku w środowisku.
9. Rodzice chętnie uczestniczą w działaniach realizowanych przez przedszkole,

są mobilizowani

do kreatywnych działań. Przekłada się to na efekty podejmowanych wspólnie inicjatyw na rzecz rozwoju
dzieci.
10. Dobra współpraca z partnerami przedszkola pozwala realizować wiele wartościowych działań, dzięki
którym dzieci holistycznie rozwijają swoje zainteresowania.
11. Przedszkole prowadzi liczne działania innowacyjne, a wypracowane dobre praktyki upowszechniane są
na forum ogólnopolskim.
12. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat w oparciu o wsółpracę w ramach ogólnopolskich projektów,
dzięki czemu prowadzone przez nich zajęcia zajęcia są nie tylko atrakcyjne dla dzieci, ale przede
wszystkim pozwalają rozwinąć ich kreatywność.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Założenia

przyjętej

przedszkola są

i realizowanej

odpowiedzią

przez

na potrzeby

radę

dzieci

pedagogiczną
i środowiska

koncepcji

lokalnego.

pracy

Głównym

założeniem koncepcji, w której uwzględniono propozycje rodziców, jest rozpoznawanie
i rozwijanie

talentów przedszkolaków,

dbałość

o bezpieczeństwo

dzieci,

nauka

odpowiedzialności za realizowane zadania i zachowania. Zadania wynikające z koncepcji
przedszkola są ukierunkowane na rozwijanie inteligencji wielorakich wg teorii Howarda
Gardnera a co za tym idzie, trafne diagnozowanie każdego dziecka. Nauczyciele podczas
realizacji koncepcji pracy przedszkola zachęcają rodziców do współpracy, monitorują
efekty działań, a podczas ich modyfikowania wykorzystują pomysły rodziców, mobilizując
ich do kreatywności.

Obszar badania:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną

koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz
zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego
Najważniejsze działania realizowane w przedszkolu są spójne z założeniami koncepcji. Zadania
wynikające z koncepcji przedszkola są ukierunkowane na rozwijanie inteligencji wielorakich wg
teorii Howarda Gardnera a co za tym idzie, trafne diagnozowanie każdego dziecka.

Przedszkole

realizuje również założenia koncepcji dotyczące zdrowego stylu życia oraz wspierania aktywności ruchowej
dzieci. W opinii dyrektora dokument ten jest modyfikowany, dlatego w pełni odpowiada on na potrzeby
rozwojowe dzieci, potrzeby rodziców i środowiska zewnętrznego (Tabela 1). Dyrektor wymienia również
konkretne

działania,

które

są

odpowiedzią

na zawarte

w koncepcji

założenia

dotyczące

odpowiedzi

na zidentyfikowane potrzeby środowiska lokalnego, uwzględniają specyfikę pracy przedszkola oraz odpowiadają
na potrzeby rozwojowe dzieci (Tabela 3, 4, 5). Nauczyciele wymieniają elementy, na które placówka kładzie
szczególny nacisk. Jako kluczowe wskazali oni bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój, respektowanie praw
dziecka, kształtowanie postaw "zdrowego stylu życia”, wspomaganie rodziców w wychowaniu oraz ich efektywne
zaangażowanie w realizację zadań określonych w koncepcji, promowanie działalności przedszkola i skuteczne
wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej w pracy z dziećmi (Tabela 2).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze założenia koncepcji, wg której działa przedszkole? [WD] (2895)
Tab.1
Numer Analiza
1

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na
ogólnopolskim programie Optymistyczne Przedszkole.
Szczególnym jej elementem jest rozwijanie inteligencji
wielorakich wychowanków na podstawie teorii Howarda
Gardnera, takich jak: inteligencja językowa,
logiczno-matematyczna, muzyczna,
wizualno-przestrzenna, kinestetyczna, przyrodnicza,
interpersonalna, intra personalną. Ideą wiodącą
koncepcji pracy jest zapewnienie dzieciom możliwość
wyboru różnorodnej aktywności i rozwój kreatywności.
Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji
każdego dziecka co pozwala nauczycielowi na określenie
jego, dobór metod pracy. Wizja i misja koncepcji dotyczą
wiary w sukces edukowanych dzieci oraz twórczych
działań w oparciu o Akademię Kreatywnego
Przedszkolaka. Elementem koncepcji jest również
realizacja zadań szwajcarsko-polskiego projektu
współpracy (SPPW) – KIK/34- "Zachowaj równowagę".
Celem programu jest promocja zdrowego stylu życia. W
roku szkolnym 2015/2016 zmodyfikowano koncepcję
uwzględniając projekt "Dzieciństwo bez próchnicy". W
koncepcji uwzględnia się promowanie przedszkola,
aktywność dzieci, współpracę z rodzicami, środowiskiem
lokalnym, zarządzanie przedszkolem, monitorowanie
procesów wspomagania dziecka. Przedszkole działa
zgodnie z przyjęta Uchwałą nr III/2015 z dnia 27
sierpnia 2015 r .przez Radę Pedagogiczną własną
koncepcja pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe
dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja wskazuje
na potrzebę promowania placówki w środowisku, dbania
o jej dobrą opinię, troska o właściwa atmosferę w pracy,
promowanie i doceniania nauczycieli doskonalących się,
wspierania innowacji, służenie pomocą młodym
nauczycielom, ścisłą współpracę z rodzicami, władzami
gminy i organem nadzorującym. Wizją przedszkola jest
stworzenie przedszkola otwartego, zapewniającego
dziecku bezpieczeństwo, indywidualne traktowanie oraz
wszechstronny rozwój dzieci.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Porozmawiajmy o koncepcji pracy przedszkola. Na co Państwa zdaniem w przedszkolu kładzie
się szczególny nacisk? Co jest najważniejsze w pracy tego przedszkola? W jaki sposób koncepcja pracy
uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci? W jaki sposób koncepcja pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania
środowiska? [WN] (10052)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

wszechstronny rozwój

Cytaty
przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
rozwijanie inteligencji wielorakich, rozwijanie
kreatywnego myślenia, rozwijanie optymistycznych cech
charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność,
odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne
możliwości, umiejętność współdziałania), rozwijanie
umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji,
uczenie umiejętności przebywania i współdziałania w
zespole

2

bezpieczeństwo

dbałość o zachowanie przez dzieci bezpieczeństwa
własnego i innych podczas zajęć organizowanych w
przedszkolu oraz poza jego terenem (w ogrodzie, na
spacerach, wycieczkach itd.)

3

respektowanie praw dziecka

prawo do wszechstronnego rozwoju we własnym tempie
indywidualności z poszanowaniem praw drugiej osoby,
możliwości wyboru w działaniu, zabawy, pracy i nauki w
grupie rówieśniczej, różnych dróg zdobywania wiedzy i
umiejętności, szacunku, akceptacji i kontrolowanego
wyrażania własnych emocji

4

kształtowanie postaw „zdrowego stylu życia”

udział w projekcie szwajcarskim "Zachowaj równowagę",
"Dzieciństwo bez próchnicy"

5

wspomaganie rodziców w wychowaniu

otwartość na potrzeby i oczekiwania rodziców,
współdziałanie w zakresie oddziaływań wychowawczych
w przedszkolu i domu

6

efektywne zaangażowanie rodziców do realizacji zadań

zaangażowanie w "życie przedszkola"

określonych w koncepcji
7

promowanie działalności przedszkola w środowisku

współpraca z instytucjami, zapoznanie dzieci z

lokalnym i w prasie

otoczeniem przedszkola, organizowanie uroczystości
oraz zajęć wykorzystując zasoby lokalne

8

skuteczne wykorzystanie wiedzy pedagogicznej pracy z

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i

dzieckiem (innowacja pedagogiczna)

kształtowanie czynności intelektualnych niezbędnych w
codziennym życiu i dalszej edukacji
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:
Treść pytania: odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom środowiska lokalnego [WD] (8489)
Tab.3
Numer Analiza
1

Koncepcja pracy przedszkola odpowiadają
zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego –
organizacja pracy przedszkola stwarza dzieciom warunki
do rozwoju, nauki, uczy samodzielności, zapewnia
poczucie bezpieczeństwa, rozwija zainteresowania i
uzdolnienia. Przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
udział dzieci w konkursach na terenie przedszkola np.
Instrument dla malucha międzyprzedszkolnych:
Kędzierzyn moje miasto ,/ PP9/ organizowanych przez
instytucje naszego miasta np. bibliotekę Mieszkańcy
naszych lasów i konkursy ogólnopolskie Konkurs na
gazetkę dla rodziców- III miejsce, Konkurs na reportaż o
optymistycznych cechach w ogólnopolskim konkursie
Optymistycznych Przedszkoli , • przejęcie kluczy
optymistycznych przedszkoli do miasta z okazji DNI
MIASTA-2013 • uczestniczenie dzieci w sportowych
rozgrywkach np. Mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora
Szkoły nr 9- I miejsce-2015, III m-ce-2014 r, • udział w
konkursach muzycznych organizowanych przez MZS nr
1- Przegląd Piosenki Przedszkolnej Trele –morele- I
miejsce -2015 r przez SP nr 9- piosenka przyrodnicza III
miejsce -2015 r • projekty poszerzające i wzbogacające
treści programowe , promujące pracę przedszkola w
środowisku. • coroczny udział
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:
Treść pytania: uwzględniają specyfikę pracy przedszkola [WD] (8488)
Tab.4
Numer Analiza
1

• zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka w
przedszkolu i wykorzystanie różnego rodzaju zabaw np.
tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne itd.,
• uroczystości przedszkolne we współpracy z rodzicami:
Jasełka z udziałem całej społeczności przedszkolnej na
dużej scenie, Festyny, Dni Rodzinne, Dzień babci i
dziadka • praca z dziećmi metoda projektu edukacyjnego
• angażowanie rodziców do udziału w konkursach
organizowanych przez przedskole • współpraca z
rodzicami w ramach Klubu Optymistycznego Rodzica/
warsztaty, występy dla dzieci i rodziców na dużej scenie/
• coroczny udział społeczności przedszkolnej w III
ogólnopolskim Dniu Optymisty • udział przedszkola w
Ogólnopolskim programie ‘ Optymistyczne przedszkole"
• rozwijanie talentów dzieci poprzez uczestnictwo w
kółkach zainteresowań oraz w dostosowaniu sal i
kącików pod katem rozwijania inteligencji wielorakich
przy współudziale rodziców
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:
Treść pytania: odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci [WD] (8487)
Tab.5
Numer Analiza
1

indywidualizacja pracy z dzieckiem, dostosowanie
wymagań do możliwości dziecka, stosowanie
odpowiednich metod pracy i pomocy dydaktycznych.
Rozwija zdolności i zainteresowania poprzez
zorganizowanie kółek zainteresowań – plastyczne,
teatralne, kulinarne, taneczne. Stwarza warunki do
zabawy, rozwoju, rozwija zainteresowania i uzdolnienia,
zapewnia poczucie bezpieczeństw, uczy samodzielności.
Przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. cotygodniowe
informowanie rodziców na tablicach o realizacji podstawy
programowej, • monitorowanie i analizowanie osiągnięć
każdego dziecka dzieci w oparciu o Port- folio •
systematyczne informowanie rodziców o działaniach
realizujących koncepcji w oparciu o " Pociąg do sukcesu"
/ na korytarzu/ • pozyskiwanie opinii od rodziców na
temat naszej pracy w oparciu o aktywne metody
badawcze /gadająca ściana, walizka, termometr emocji,
balon/ • stosowanie nowoczesnych metod w pracy z
dzieckiem- metoda projektu edukacyjnego, nauka
matematyki wg Gruszczyk – Kolczyńskiej, Klanza , Orffa,
Metoda Dobrego Startu, Odimienna nauka czytania I.
Majchrzak • dostosowanie sal do rozwijanie
indywidualnych potrzeb dziecka • dostosowanie kart
pracy do możliwości rozwojowych każdego dziecka. •
Realizacji projektów edukacyjnych opracowanych przez
Radę Pedagogiczną. Realizacja tych projektów pozwoliła
na większe zaangażowanie rodziców.
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Z założeniami koncepcji
dyrektor

zapoznaje

rodziców

na zebraniu

ogólnym.

Również

na zebraniach

grupowych

i na

spotkaniach z Radą Rodziców, mają oni możliwość zapoznania się z koncepcją pracy i z wniesieniem
uwag, które uwzględniane są podczas jej modyfikacji. Informacja o koncepcji jest również udostępniona
dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej placówki, na gazetce przedszkolnej w zakładce pt.
Koncepcja pracy przedszkola. Dokument ten zilustrowany jest również w holu przedszkola za pomocą koła
na którym umieszczono najważniejsze założenia koncepcji. "Wszystkie działania realizowane w ramach
koncepcji prezentujemy również w "Pociągu do sukcesu" na schodach w holu", informuje dyrektor przedszkola.
W opinii rodziców, w takiej formie jak jest obecnie, dokument ten nie wymaga zmian. Jako najważniejsze
elementy pracy przedszkola wymienili oni: "(...) umiejętność indywidualnego podejścia nauczycieli do dzieci,
(...) zapewnienie bezpieczeństwa, (...) organizację zajęć w oparciu o nowoczesne ciekawe metody pracy,
włączanie się nauczycieli w realizację projektów (np. projekt "Stop próchnicy"), (...) kompleksowe zajęcie się
dzieckiem, uwzględniające jego indywidualne potrzeby i zainteresowania". W pracy przedszkola rodzice docenili
organizację dnia, bliski kontakt placówki ze szkołą zapewniający eliminowanie strachu po ukończeniu
przedszkola, indywidualne podejście nauczycieli oraz dobrą komunikację nauczyciel - dziecko i nauczyciel rodzic (Tabela 1).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co się Państwu podoba w pracy tego przedszkola? [WR] (10030)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Organizacja dnia

Cytaty
"(...)rozkład dnia, to że jest czas na odpoczynek, naukę,
rozwijanie zainteresowań, różnorodne zajęcie. Wszystko
nie przeciąża dziecka ani nie rozleniwia".

2

Bliski kotakt ze szkołą

"(...) Dzieci ze szkoły przychodzą do przedszkola w
odwiedziny, bliski kontakt placówki ze szkołą zapewnia
eliminowanie strachu po ukończeniu przedszkola(...)"

3

Indywidualne podejście

"(...) Jeśli dziecko potrzebuje czasu dla siebie otrzymuje(..).Respektowana jest dieta indywidualna,
preferencje żywieniowe, np. ze względu na alergie
pokarmowe. Nauczyciele respektują nasze życzenia i
liczą się z popozycjami".

4

Komunikacja
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W wymaganiu "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci" w
odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach
szkoły/placówki:
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice biorą czynny udział w pracach nad modyfikacją Koncepcji Pracy Przedszkola. W opinii
dyrektora rodzice każdego roku mają wiele możliwości wyrażenia swojej opinii na temat koncepcji.
"W roku szkolnym 2014/2015 ostała skierowana do rodziców prośba pisemna o pomoc w modyfikowaniu nowej
koncepcji i stworzeniu nowej koncepcji. Swoje propozycje mogli rodzice zamieszczać w skrzynce zamieszczonej
w holu. Zostały przygotowane ankiety które wskazywały obszary, w których rodzic może wyrazić swoja opinię
i wnieść propozycje. Następnie zespół do opracowywania koncepcji, zestawił oczekiwania rodziców w sprawie
zmian w koncepcji oraz zespół uwzględnił te oczekiwania w nowej Koncepcji Pracy Przedszkola" potwierdził
w wywiadzie dyrektor. Po analizie i zestawieniu propozycji rodziców, powstała zmodyfikowana wersja
dokumentu: " W wyniku uzgodnień z rodzicami zostały wyeliminowane słodycze z systemów nagradzania oraz
wprowadzenie

zdrowego

żywienia

do jadłospisów,

wzbogacono

ofertę

kółek

zainteresowań

o kółko

fotograficzne, w celach informacyjno-promocyjnych utworzono stronę na Facebooku, która jest prowadzona
przez rodziców. Informacje o wszystkich tych działaniach, zostały w odpowiednich miejscach zamieszczone
w Koncepcji Pracy Przedszkola" potwierdził w wywiadzie dyrektor przedszkola.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Przedszkole realizuje zadania z udziałem i przy wsparciu rodziców. Rodzice chętnie włączają się
w organizowane w przedszkolu zajęciach otwarte. Współdecydują także o kierunku rozwoju przedszkola,
aktywnie

uczestniczą

pomocniczych

na rzecz

w uroczystościach
przedszkola.

i imprezach

W wywiadzie

przedszkolnych

nauczyciele

wskazują

oraz

uczestniczą

konkretne

w działaniach

działanie

rodziców,

związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy przedszkola (Tabela 1). Uzupełniając wypowiedź
nauczycieli rodzice również wymienili wiele działań, w których uczestniczą w ramach realizacji najważniejszych
kierunków pracy przedszkola (Tabela 2).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją tych najważniejszych kierunków pracy przedszkola
uczestniczą rodzice? Na czym polega ich udział w tych działaniach? [WN] (8321)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

współdecydują o kierunku rozwoju przedszkola

Cytaty
przeprowadzane są przez rodziców ankiety, w których
przedstawiają swoje wnioski, dotyczące pracy placówki i
informują o swoich oczekiwaniach. Na zebraniach
grupowych maja możliwość wypowiedzenia się o swoich
propozycjach i oczekiwaniach odnośnie pracy
przedszkola

2
3

biorą udział w zajęciach otwartych realizowanych w

przygotowują wypieki oraz gadżety, które są

grupach

sprzedawane na kiermaszach świątecznych

aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach

pomagają w przygotowaniu dekoracji i strojów dla dzieci,

przedszkolnych

przygotowują poczęstunek, uczestniczą w
przedstawieniach teatralnych dla dzieci w ramach
Optymistycznego Klubu rodzica oraz warsztatach
"Zabawa w życiu dziecka", "Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały"

4
5

uczestniczą w działaniach pomocniczych na rzecz

sadzenią drzewka, wspomagają w doposażeniu kącików

przedszkola

zainteresowań w pomoce i materiały papiernicze

wspierają nauczycielki uczestnicząc w zajęciach

jako goście opowiadają o swojej pracy lub pasji

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy przedszkola
Państwo uczestniczą? Na czym polega Państwa udział w tych działaniach? [WR] (8490)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Czytanie bajek dzieciom podczas "czasu relaksu"

2

Prezentowanie swoich zawodów, poprzez organizowanie
spotkań pokazowych w przedszkolu lub organizowanie
wycieczek do swoich zakładów pracy

3

Przygotowanie z dziećmi Jasełek, przedstawień
teatralnych Czerwony kapturek, Opowieść wigilijna

4

Udział w konkursach, np. konkurs na instrument
muzyczny

5

Wykonywanie prac społecznych na rzecz przedszkola,
np. sadzenie drzewek

6

Uczestnictwo w dniach otwartych przedszkola, w
warsztatach organizowanych na terenie placówki np. Jak
radzić sobie z agresją?, Jak przygotować dzieci do szkoł
Co może niepokoić dziecko w każdym wieku? i wiele
innych.
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Wymaganie:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W

planowaniu

i realizacji

procesu

wspomagania

i rozwoju

dzieci

wykorzystuje

się

wnioski

z monitorowania tego procesu. Ciekawa oferta edukacyjna przyczynia się do wszechstronnego
rozwoju przedszkolaka i właściwego przygotowania do rozpoczęcia nauki szkolnej. Podejmowane
zadania

wyzwalają

oraz świadomego

kreatywność

odbioru

muzyki

dzieci

i ich

twórczą

i plastyki.

wrażliwość,

Przedszkole

wyposaża

uczą

pracy

dzieci

w grupie

w umiejętności

komunikacyjne. Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tych procesów.

Obszar badania:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym
dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej
W przedszkolu funkcjonuje strategia harmonijnego rozwoju każdego dziecka. Wszechstronnie
zaspokajane są potrzeby indywidualne w zakresie opieki, wychowania poprzez działania grupowe
i indywidualne oraz potrzeby edukacyjne. Zarówno organizacja przestrzeni sal i korytarzy, jak
również projektowanie zajęć przesiąknięte jest duchem realizowanych koncepcji pedagogicznych.
Nauczyciele

rozpoznają

indywidualne

potrzeby,

zdolności

i możliwości

poszczególnych

dzieci

poprzez

rozmowy indywidualne, obserwację wytworów prac dzieci oraz ich zachowania w różnych sytuacjach (Tabela 1).
W celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
w przedszkolu organizowane są konsultacje i zajęcia logopedyczne, spotkania z neurologopedą, psychologiem
i pedagogiem
do wyboru

z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

(Tabela

2). Ustalony

przez

dyrektora

a także

przedszkola

proponuje
ramowy

się ofertę
rozkład

zajęć

dnia

dodatkowych

pobytu

dziecka,

uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, liczebności dzieci w oddziałach, oczekiwań rodziców,
organizacji procesu wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczego. Metody, jakimi nauczyciele pracują z dziećmi,
odpowiada rodzicom (Wykres 1j), a rozmowy o możliwościach kształtowania rozwoju ich pociech odbywają się
często (Wykres 2j). Organizacja przestrzeni w przedszkolu sprzyja rozwojowi dzieci. Plac zabaw jest ogrodzony,
wyposażony w urządzenia do rekreacji ruchowej. Każda grupa ma własną salę dydaktyczną wyposażoną
w meble

i zabawki

odpowiednie

do wieku

dziecka

(Tabela

3). Nauczyciele

dostosowują

metody

pracy

do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci (różnorodność zadań, stopniowanie trudności, stymulowanie
rozwoju, indywidualizacja pracy - Tabela 4). W tym celu opierają się na doświadczeniu własnym oraz
wynikającym z konsultacji czy współpracy z innymi przedszkolami, np. w ramach programu Optymistyczne
przedszkole,

na wiadomościach

zaczerpniętych

z literatury pedagogicznej. Dzieci

w przedszkolu

lubią

się

wspólnie uczyć i bawić wykorzystując różne formy aktywności. Najczęściej wymieniali zabawy tematyczne,
konstrukcyjne, zadania plastyczne i ruchowe najlepiej skojarzone z muzyką (Tabela 5). Obserwacje zajęć
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wskazują, że wszystkie dzieci uczestniczą w zabawach zaproponowanych przez opiekunów poszczególnych grup.
Przedszkolaki

mogą

rozwijać

w przedszkolu

swoją

sferę

decyzyjności

na różnych

poziomach

rozwoju

osobowości, np. mogą decydować o doborze kolorów, czasie niezbędnym na wykonanie rysunku, o doborze
piosenki do zabawy oraz inne (Tabela 6). Dzieci są samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Nauczyciele
wyznaczają zadania wymagające od dzieci różnorodnych form aktywności i o różnym stopniu trudności.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść

pytania:

W

jaki

sposób

rozpoznają

Państwo

indywidualne

potrzeby,

zdolności

i

możliwości

poszczególnych dzieci? [WN] (8242)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

obserwacja dzieci

Cytaty
"(...) pierwszą, w miesiącach wrzesień/październik oraz
drugą, na przełomie miesięcy marzec/kwiecień, w trakcie
zajęć, zabaw samorzutnych i kierowanych oraz w
różnych sytuacjach dnia codziennego. Umożliwia ona
poznanie rozwoju fizycznego, umysłowego i
społeczno-emocjonalnego dziecka oraz pozwala określić
mocne i słabe strony każdego z nich. Dzięki wnikliwej
obserwacji można również odkryć predyspozycje i
zainteresowania dzieci. Wszystkie spostrzeżenia zostają
naniesione na ,,Arkusz obserwacyjny"(...)".

2

rozmowy indywidualne i grupowe

3

diagnoza przedszkolna dzieci 5-letnich

"(...) w listopadzie na podstawie materiałów z programu
,,Zanim będę uczniem" oraz w miesiącu kwietniu, a
otrzymane wyniki pozwalają określić poziom rozwoju
dziecka w poszczególnych sferach (...)".

4

zajęcia diagnozujące

"(...) prowadzimy zajęcia diagnozujące sprawdzając
umiejętności dzieci z zakresu przerabianej tematyki
(...)".

5

analiza wytworów oraz indywidualnych kart pracy

6

analiza informacji o dziecku pozyskiwanych z różnych

"(...) analiza kart badania talentów dzieci, analiza opinii i

źródeł

orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, analiza
zgłaszanych potrzeb przez dzieci oraz rozmowy z
rodzicami (...)"
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie stałe działania są realizowane w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę podać przykłady w odniesieniu do potrzeb
konkretnych dzieci. [WD] (8273)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

1. Działania profilaktyczne i terapeutyczne w związku z

Ad.1. Dzieci z zaburzeniami logopedycznymi: organizacja

rozwojem mowy. 2. Kształtowanie postaw związanych z

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o

emocjami. Profilaktyka i przeciwdziałanie zachowaniom

program powołanie zespołu, ustalenia form pomocy i

agresywnym. 3. Działania skierowana na rozwój

wymiaru godzin, dostosowane karty pracy, zapewnienie

zainteresowań i uzdolnień dzieci. 4. Uwzględnianie

odpowiednich pomocy dydaktycznych, obserwacja,

indywidualnych czynników w rozwoju dziecka.

konsultacje z rodzicami, rozmowy z logopedą, pogadanki
ze specjalistami (neurologopeda), prowadzenie
systematycznej terapii, kierowanie do lekarzy
specjalistów. Dodatkowo (oprócz indywidualnych zajęć)
prowadzenie grupowej terapii logopedycznej. Dla dzieci
zorganizowano przegląd logopedyczny "Trudne słówka",
gdzie dzieci prezentowały swoje umiejętności językowe
wyćwiczone z logopedą. Ad.2. Dzieci z zaburzeniami
emocjonalnymi: W każdej sali zorganizowane są kąciki
do wyrażania emocji gdzie w ciągu dnia każde dziecko
może schować się w kąciku i odreagować - wypłakać się,
potargać gazety w złości . Ponadto codziennie rano
dziecko ma możliwość wskazania na tablicy odpowiednią
minką- swój nastrój. Ponadto nauczycielki w grupie
starszej realizują program" Moje emocje" oraz stosują
różne metody pracy z dzieckiem zaburzonymi
emocjonalnie np. Zabawy i gry wspomagające
budowanie poczucia własnej wartości, Rozpoznawanie i
nazywanie własnych oraz cudzych uczuć, Pokojowe
rozwiązywanie konfliktów, Opanowywanie i
przezwyciężanie zachowań agresywnych. Ad.3
Nauczyciele rozpoznają umiejętności dzieci w trakcie
obserwacji, a następnie dzieci przejawiające zdolności
np. muzyczne, plastyczne, badawczeitp.sa
zakwalifikowane do kółek zainteresowań. .Raz w
tygodniu nauczycielki z zespołem dzieci tj. od 8 do 10
dzieci prowadzą zajęcia w oparciu o program
opracowany przez nauczyciela. Nasze dzieci biorą udział
następnie w różnych konkursach, przeglądach
muzycznych, sportowych. Ad. 4. Dzieci lewostronne:
dostosowane nożyczki, kredki, dzieci o różnym profilu
osobowym /wzrokowcy,słuchowcy,kinestatycy/.
Nauczycielki w oparciu o przeprowadzone obserwacje w
różnych działaniach w ciągu dnia dostosowują zadania ,
formę prowadzenia zajęć.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie rozwiązania w zakresie organizacji przestrzeni sprzyjają aktywności dzieci? A jakie ją
utrudniają? [OP] (10466)
Tab.3
Numer Analiza
1

Przestrzeń zarówno w salach jak i przestrzeń całej
placówki jest zagospodarowana w sposób sprzyjający
holistycznemu rozwojowi dzieci. Jasne, przestronne i
dobrze wyposażone sale, uwzględniają w swej
organizacji tradycyjne kąciki tematyczne, miejsca do
zabawy swobodnej na dywanie oraz stoliki do
wykonywania różnego rodzaju prac. Nie ma natomiast
elementów utrudniających rozwój aktywności.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

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

możliwości rozwojowych dziecka. [WNPO] (8243)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

Metoda Carla Orfa

Cytaty
"(...) połączenie muzyki i ruchu. Metoda ta integruje i
rozwija koordynację ruchową. Na dzisiejszych zajęciach
wykorzystano bum bum rurki(...)".

2

Metoda Batti Strauss

"Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy
aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich
wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych
gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych
utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści".

3

Pedagogika zabawy Klanza

"(...) pedagogika zabawy, dajaca możliwość
decydowania o swojej kreatywności, ucząca,
współdziałająca z innymi metodami pracy. Pedagogika
zabawy nie tylko pobudza do działania ale daje
możliwość wyboru przez dzieci odpowiedniej aktywności.
Mianowicie jedne dzieci mają możliwość wyboru tańca,
inne malują, lepią,wydzierają z papieru. W trakcie zabaw
dzieci nie rywalizują ze soba a racze współpracuja w
parach w grupach lub realizują zadania
indywidualnie,(...) wykorzystanie chusty
animacyjnej(..)".
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co lubicie w przedszkolu robić najbardziej? Dlaczego? [SSRZD] (8229)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1

lubimy budować z klocków

2

rysować, malować farbami

3

lepić z plasteliny

4

lubimy śpiewać, słuchać utworów muzycznych i tańczyć

5

niektórzy lubią odpoczywać albo popisywać się przed
innymi tym co robią najlepiej

6

lubimy zabawy piłką

7

lubimy zabawy w księżniczki bo można się przebierać i
naśladować damy

8

lubimy bawić się w bibliotekę i sklep

9

lubimy bawić się na placu zabaw i chodzić na spacery

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy nauczyciel, organizując dzieciom czas, umożliwia im samodzielny wybór zabawy? [OZ]
(9934)
Tab.6
Numer Analiza
1

"Samodzielnie dzieci przedstawiają swoje pomysły jak
można wydawać dźwięki na Bum Bum Rurkach.(...)
Nauczyciel daje mozliwość zabawy oraz pobudza
aktywność dzieci w czasie zajęć, stawiając dodatkowe
pytania.(...) Nauczyciel umożliwia dzieciom wybór
zabawy po zakończeniu zajęć porannych.(...) Tak.
Zabawy swobodne są widoczne po zajęciach porannych.
Dzieci samodzielnie wybieraja zabawy.(...) Tak. Taka
przestrzeń została dzieciom pozostawiona. Mogą
wybierać samodzielnie technikę plastyczną".
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Obszar badania:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,

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

wypracowało

system

monitorowania

realizowanych

działań.

Natomiast

wnioski

z monitorowania są wykorzystywane w dalszym planowaniu i realizowaniu procesów wspomagania
rozwoju dzieci. Przy monitorowaniu procesów edukacyjnych nauczyciele uwzględniają arkusze
obserwacji

rozwoju

dziecka, analizują

wytwory

przedszkolaków,

obserwują

dzieci

podczas

konkursów. Obserwacje dzieci mają miejsce w rożnych sytuacjach edukacyjnych (zabawy, zajęcia,
spacery, wycieczki, dyżury, analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, analiza
wytworów materialnych i dzieł niematerialnych, badania przesiewowe mowy dziecka), jakość komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, sposób funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zdolność porozumiewania się dzieci z
rówieśnikami i dorosłymi. Monitorowane działania są dokumentowane i wykorzystywane np. do przekazywania
informacji zwrotnych rodzicom (Tabela 1). Wnioski z monitorowania wykorzystywane są także do poprawy
jakości realizacji podstawy programowej, wspomagania wszechstronnego rozwoju i zainteresowań dzieci,
trafności wyborów programów edukacyjnych, ich jakości, doboru form, metod pracy i środków dydaktycznych.
Ponadto do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, poszerzenia oferty edukacyjnej, tj. "powołania
zespołów nauczycieli, które będą rozwijały zainteresowania dzieci w dodatkowych kółkach zainteresowań;
utworzenie nowych kółek zainteresowań (kulinarne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne gier sensorycznych.
Zaplanowanie szkoleń, kursów. Zmodyfikowanie zajęć, uatrakcyjnienie o elementy nowatorskich metod, np.
tworzenie profilu grupy". Wnioski z monitorowania przyczyniły się zdaniem dyrektora do zaistnienia szeregu
pozytywnych zmian i procesów. Na przykład badanie talentów dzieci pozwoliło na organizowanie kącików
zainteresowań zgodnie z talentami dziecka oraz prowadzenie działań w celu rozwijania inteligencji wielorakich
u każdego dziecka. Karty pracy umożliwiają dzieciom sprostać indywidualnym umiejętnościom, potrzebom
rozwoju. Natomiast znajomość profilu dziecka pozwala nauczycielom na planowanie i przeprowadzanie zajęć
w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Z kolei praca metodą projektu pozwala aktywizować dzieci,
rodziców, środowisko lokalne do pracy na rzecz przedszkola, dzielnicy, miasta. Zdaniem dyrektora i nauczycieli
projekty umożliwiają rozwijanie zainteresowań dzieci oraz poszukiwanie odpowiedzi na rodzące się w procesie
poznawczym pytania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo procesy wspomagania rozwoju dzieci? [WN] (10467)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

samodzielne opracowywanie narzędzi

Cytaty
"opracowywanie i modyfikowanie kart pracy
dostosowując je do możliwości i potrzeb każdego dziecka
(...) dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznej
w samodzielnie opracowanym przez zespół PP26
,,Arkuszu obserwacyjnym", przechowywanym w
indywidualnych segregatorach wraz z kartami pracy"

2
3

obserwacja z uwzględnieniem indywidualnych czynników "Obserwacja uwzględniająca indywidualizację pracy –
rozwoju dziecka

karty pracy o różnym stopniu trudności"

dokumentowanie wyników obserwacji

"(...) dokumentowanie wyników diagnozy dzieci 5-letnich
karty do diagnozy, wyniki diagnozy gotowości szkolnej
każdego dziecka zamieszczamy w formie oceny
jakościowej, w ,,Informacji o gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole podstawowej" i przekazujemy
rodzicom. Gromadzenie prac plastycznych dzieci oraz
kart pracy w teczkach – segregatorach. Prowadzenie
indywidualnej dokumentacji każdego dziecka "Port folio".
Dokumentowanie wyników zajęć diagnozujących
sprawdzających umiejętności dzieci z zakresu
przerabianej tematyki (arkusz diagnostyczny, karty
pracy) (...)" "(...) segregator zawierający pełną
dokumentację dotyczącą pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu, udział dzieci w
konkursach, przeglądach występy zespołowe w
konkursie Festiwalu Piosenki Międzyprzedszkolnej Trele
Morele czy konkursie Międzyprzedszkolnego Festiwalu
Piosenki Przyrodniczej Bliżej Natury 2015 (...)"

4

rozmowy z rodzicami - przekazywanie i pozyskiwanie

"rodzice otrzymują informację zwrotną: rozmowy

informacji zwrotnych

indywidualne, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte
dla rodziców, informowanie rodziców o mocnych i
słabych stronach dziecka, włączanie ich do współpracy w
celu wspierania rozwoju dzieci (dokumentowanie
kontaktów indywidualnych z rodzicami w ,,Karcie
kontaktów z rodzicami")"
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W wymaganiu "Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i

edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą
efektywność tego procesu. Skuteczność działań podejmowanych na podstawie monitorowania,
zdaniem

nauczycieli

i dyrektora,

potwierdzona

jest

przez

szereg

czynników.

Należą

do nich: konsultacje z rodzicami (opinia rodziców), wnioski wynikające z diagnozy i obserwacji końcowych
prowadzonych z dziećmi, ewaluacja kółek zainteresowań i pracy bieżącej, ponadto osiągnięcia dzieci oraz
przedszkola jako placówki - przyznawane dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty. Zdaniem nauczycieli w wyniku
działań

popartych

wielostronnym

monitoringiem

zmniejszono

deficyty

rozwojowe

w określonych

obszarach. Wdrożenie wniosków wpłynęło na rozwój dzieci, na podniesienie kompetencji do podjęcia nauki
w szkole i rozszerzanie ich zainteresowań oraz sprawności na różnym poziomie (Tabela 1).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki wpływ na rozwój dzieci miało wdrożenie wniosków z monitorowania tych procesów? [WN]
(10470)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

Usprawnianie zaburzonych sfer sprawności dzieci

np. trudności grafomotorycznych - usprawnianie małej i
dużej motoryki trudności z wymową – terapia
logopedyczna

2

Rozwijanie inteligencji i zainteresowań dzieci

- współpraca z instytucjami (np. z nadleśnictwem,
biblioteką, policją, strażą, opiekunami zwierząt ze
schroniska), proponowanie dzieciom udziału w
dodatkowych zajęciach - kółka zainteresowań, oraz
tworzenie kącików zainteresowań w każdej z grup

3

Uspołecznianie wychowanków

zachęcanie dzieci do podejmowania działań, zabawy i
współpracy z rówieśnikami w grupie, respektowanie
zasad ustalonych wspólnie przez grupę (system
motywacyjny, kodeks zachowa, Sejm przedszkolny)

4

Zaspakajanie dostrzeganych potrzeb dzieci, cech danej

np. grupa sprawna ruchowo – intensyfikowanie zadań z

grupy

tego zakresu poprzedzone określaniem profilu grupy wg
kategorii: kinestetycy, słuchowcy, wzrokowcy...

5

Sukcesywne dobieranie metod i form oddziaływań w

indywidualizacja pracy z dziećmi podczas zajęć

dostosowaniu do możliwości wychowanków
6

Integrowanie dzieci

wspólne zajęcia międzygrupowe (projekty edukacyjne),
zajęcia adaptacyjne

7

Odnoszenie sukcesów przez dzieci i przedszkole

udział w konkursach, programach edukacyjnych (I
miejsce w konkursie muzycznym, udział w programie
polsko-szwajcarskim Zachowaj równowagę, Dzieciństwo
bez próchnicy)

8
9

W sytuacji zdiagnozowanych problemów wśród dzieci np. wprowadzanie elementów alternatywnych metod
emocjonalnych

wyciszania, bajkoterapii, itp.

Wykorzystywanie metod praktycznego działania

samodzielne tworzenie zdrowych kanapek, prowadzenie
własnych hodowli w kącikach przyrodniczych

Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
W wyniku wcześniej przedstawionych tez oraz profilu pracy przedszkola można śmiało wnosić
o adekwatności

podejmowanych

działań

do zdiagnozowanych

potrzeb

oraz

skuteczności

wprowadzanych nowatorskich rozwiązań. W procesie tym dyrektor oraz grono nauczycieli dbają
o nieustanne

aktualizowanie

i weryfikowanie

wiedzy

oraz

umiejętności

poprzez

wymianę

doświadczeń i doskonalenie w ramach prowadzonych projektów między przedszkolami zarówno
w lokalnym, jak również krajowym obiegu. Świadczy to uświadomionej potrzebie współpracy
i otwartej formule ciągłego doskonalenia i weryfikowania własnych

kompetencji zawodowych

kadry. W przedszkolu realizuje się wiele nowatorskich działań służących rozwojowi dzieci. Opracowanie
nowatorskiej

matrycy
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rozkładu

dnia

pracy

dydaktyczno-wychowawczej

w przedszkolu,

stosowanie w
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półrocznych

i rocznych

sprawozdaniach

nauczycielek

w grupach nowatorskiego

„Arkusza

Monitorowania

Podstawy Programowej” – Innowacja 2012, zespołowe opracowanie matrycy zagospodarowania czasu pobytu
dziecka w przedszkolu (podział na dzieci młodsze i starsze), nowatorska forma spożywania posiłków przez dzieci
(szwedzki stół, samodzielne tworzenie zdrowych przekąsek, np. szaszłyki z owoców), nowoczesna forma
monitorowania spożywanych przez dzieci posiłków – grupowe tablice informacyjne „Ile zjadłem?”, tworzenie
zdrowych jadłospisów przy współudziale nauczycielek i rodziców to tylko niektóre rozwiązania wspomagające
pracę nauczycieli i wspierające holistyczny rozwój dzieci. W celu zbadania profilu grupy nauczyciele prowadzą
badanie talentów dzieci na podstawie specjalnie do tego opracowanej „Karty talentów dziecka”. Placówka
uczestniczy w wielu akcjach promujących przedszkole. Dzięki niekonwencjonalnym metodom takim jak
nakręcenie reportażu pt. ”Optymista”, oraz filmu „Happy”, przedszkole otrzymało certyfikatu „Szkoły
Odkrywców Talentów”. Nauczyciele korzystają również z nowatorskich programów dla dzieci takich jak:

●

program Optymistyczne Przedszkole, które oraz uczy dzieci empatii i tolerancji,

●

program szwajcarsko-polski KIK-34 Zachowaj równowagę i program szwajcarsko-polski KIK-33
Dzieciństwo bez próchnicy,

●

program „Dziecięca Kraina Kreatywności”,

●

program "Aquafresh" z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

●

Działania nowatorskie poprawiają jakość pracy przedszkola, pozwalają dzieciom na swobodę działania,
dokonywanie

wyborów,

rozwijają

zdolność

twórczego

myślenia.

Dzieci

w sposób bezpośredni,

warsztatowy poznają nowe treści, dotyczące zdrowego, bezpiecznego stylu życia nie tylko wieku
dziecięcego, ale są wprowadzane w odpowiedzialność dorosłych. Mają możliwość zapoznać się z pracą
w różnych

zawodach,

zdobywając

również

nową

wiedzę

i umiejętności

funkcjonowania

w szerszym środowisku. Powyższe, wykraczające poza realizację podstawy programowej, rozwiązania
nowatorskie odpowiadają na zindywidualizowane potrzeby rozwojowe dzieci i wykraczają poza
realizację podstawy programowej poprzez:
●

formy i metody pracy (eksperymenty, projekty edukacyjne, metody łączenia ruchu z muzyką,
nowoczesne techniki plastyczne),

●

badanie profilu grupy,

●

nowy arkusz obserwacji uwzględniający poszczególne etapy rozwoju dzieci,

●

opracowywanie cotygodniowych działań realizacji z Nowej Podstawy Programowej - tworzenie
warunków

do budzenia

ciekawości

i rozwoju

talentów

dzieci

(kółka

zainteresowań,

kąciki

zainteresowań);
Stosowanie wielu metod pracy równolegle, w tym rozwiązań nowatorskich pozwala oddziaływać na dziecko
wielobiegunowo (Tabela 1). Nauczyciele zauważają wpływ zastosowania rozmaitych bodźców głównie dzięki
skrupulatnie wykorzystywanym obserwacjom, z których wynika, że dzieci są aktywne w większości działań.
Obserwacje te potwierdzają również rodzice.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki wpływ na rozwój dzieci mają stosowane w przedszkolu nowatorskie rozwiązania? [WN]
(10474)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Cytaty
duży wpływ na integrację grupy rówieśniczej,
zacieśnianie więzów koleżeńskich, czerpanie radości ze
wspólnej zabawy. Zabawy z chustą KLANZY pozytywnie
wpływają na rozwój umiejętności zabawy w grupie jak i
dziecięcą motorykę. Zabawy plastyczne i muzyczne
rozwijają ekspresję dziecka i twórcze działanie.

2

METODA DOBREGO STARTU

odpowiada na specjalne potrzeby edukacyjne,
wyrównywanie dysharmonii rozwojowych. Rozwija
funkcje, które biorą udział w uczeniu się czytania i
pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych,
słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich
współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej).
Zajęcia polisensorycznie aktywują dzieci podczas
zabawy.

3

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA

rozwija u dzieci własną inwencję, fantazję. Ma wpływ na
samodzielne doświadczanie wyczucia własnego ciała,
wyczucie ciężaru i czasu, także na wyczucie przestrzeni.
Rozwija wyczucie płynności ruchu i ciężaru ciała w
przestrzeni i czasie, jak również ma wpływ na adaptację
ruchów własnych do ruchów partnera lub grupy.

4

MALOWANIE DZIESIĘCIOMA PALCAMI

rozwija kreatywność dziecka, daje możliwość swobodnej,
twórczej ekspresji.

5

TWÓRCZE DZIAŁANIA PLASTYCZNE

rozwijają u dziecka wyobraźnię i pomysłowość
samodzielność oraz nabywanie umiejętność radzenia
sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do
realizacji podjętego zadania, wykazywania inicjatywy.
Aktywność plastyczna ma szczególny wpływ na
uwrażliwienie dziecka na piękno i dobro otaczającego
świata. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych
wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną,
pobudza do twórczego działania, ekspresji.

6

ZABAWY PARATEATRALNE (DRAMA, PANTOMIMA)

mają wpływ na integrację grupy, na aktywne
uczestniczenie w zabawie, rozwój wyobraźni. Pomagają
w wyrażaniu uczuć, emocji, zrozumienia problemów
innych ludzi. Uczą kojarzenia, uzasadniania
postępowania, wyciągania wniosków. Odgrywanie
różnych ról ma wpływ na nabywanie nowych
doświadczeń. Zabawy parateatralne rozwijają umysł
poprzez ćwiczenie: pamięci, koncentracji i podzielności
uwagi. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich
zdolności aktorskich podczas wystąpień na
uroczystościach przedszkolnych.
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Numer Treść odpowiedzi
7

Cytaty

METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI ( B.Strauss,

rozwijają wrażliwość muzyczną, wyobraźnię

C.Orffa)

wielostronnie kształtują osobowość dziecka poprzez
rozwijanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej,
rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki za pomocą
ruchu (własna ekspresja), kształtowanie koordynacji
wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas ruchowej i
instrumentalnej inscenizacji do melodii. Improwizacje
taneczne i muzyczne wg M.Kluzy (gra na bum bum
rurkach) pobudzają także rozwój analizatora
słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i
pozamuzyczną.

8

METODA MARII MONTESORI (elementy)

pomaga w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy dzieci
zarówno harmonijnie rozwijających się, jak i
potrzebujących dodatkowego wsparcia rozwoju. Wspiera
indywidualny rozwój dziecka, porządkuje bodźce,
doznania i doświadczenia ma wpływ na wielozmysłowe
doświadczanie każdego dziecka. Rozwija koordynację
wzrokowo-ruchową, przestrzenną ćwiczy motorykę małą
i dużą (precyzję ruchów) Rozwija kształtowanie pojęć
kluczowych do opisywania otaczającego świata, a także
kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.

9

TECHNIKI RELAKSACYJNE (Trening Jacobsona)

mają wpływ na odprężenie całego organizmu,
uspokojenie emocji, relaks całego ciała. Pomagają w
walce ze stresem i trudem dnia codziennego.

10

METODA PROJEKTU

daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym
poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej
wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a
także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.
Realizacja zadań projektu edukacyjnego daje możliwość
bezpośredniego doświadczania, integruje wiedzę z
rożnych obszarów edukacyjnych.

11

DZIECIĘCA MATEMATYKA E.GRUSZCZYK –

wspomaga rozwój umysłowy dziecka, ma istotny wpływ

KOLCZYŃSKIEJ I E.ZIELIŃSKIEJ

na nabywanie osobistych doświadczeń, rozwój
logicznego myślenia, rozwój inteligencji operacyjnej
dziecka, kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.
Wspomaga rozwój umiejętności matematycznych dzieci i
uczy je radzenia sobie z emocjami, uodparnia je na
sytuacje trudne. Edukacja matematyczna metodą E.
Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu
uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze
przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

12

ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WEDŁUG I.

pomaga dzieciom w naturalny sposób uzmysłowić sobie,

MAJCHRZAK

że słowo napisane znaczy to samo co słowo mówione.
Dziecko, przez własne imię, z którym się utożsamia,
rozbudza swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i
czytaniem.

13

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
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Numer Treść odpowiedzi
14

METODA WERONIKI SHERBORNE

Cytaty
poprawia komunikację dziecka z otoczeniem. Wspomaga
rozwój psychoruchowy dziecka i terapię zaburzeń
rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch
sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała,
przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni
z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego
kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb
bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb
społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie
zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

15

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

realizacja programu rozwija takie cechy jak: dobroć,
samodzielność, ciekawość świata, prawość, poczucie
humoru, odpowiedzialność, opanowanie, kreatywność,
odwaga, umiejętność współdziałania. Rozwija
wszechstronnie dziecko poprzez inteligencje wielorakie.
Wzmacnia sukces każdego wychowanka, rozwija
zainteresowania, uzdolnienia. Rozwija aktywną, twórczą
postawę, poczucie własnej wartości. Uczy dzieci empatii i
tolerancji, prowadzi do umiejętności efektywnego
współdziałania z innymi, uczy bycia pogodnymi i
zaradnymi. W ramach programu: badanie talentów
dzieci na podstawie "Karty talentów dziecka", co służy do
określenia wiodącej inteligencji dziecka, jak i profilu
grupy prowadzenie nowoczesnych kółek zainteresowań
przez n-lki (kółko kulinarne, gier sensorycznych i
planszowych, eksperymentalno – badawcze, muzyczne,
plastyczne, fotograficzne) otrzymanie przez przedszkole
certyfikatu "Szkoły Odkrywców Talentów" udział w
akcjach promujących przedszkole medialnie – nakręcenie
reportażu pt."Optymista", oraz filmu "Happy" pisanie
przez nauczycielki przedszkola optymistycznych bajek
wydanych przez wydawnictwo Partner.

16

KREATYWNA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA / DZIECIĘCA

rozwijanie twórczej postawy, zainteresowań,

KRAINA KREATYWNOŚCI

kreatywności poprzez inteligencje wielorakie. Rozwijanie
aktywnego, twórczego myślenia i działania. Zacieśnianie
więzi rodzinnych dzięki zaangażowaniu rodziców w
działalność Klubu Kreatywnego Rodzica. W ramach Klubu
Kreatywnego Dziecka udział w twórczych zajęciach,
zabawach, grach rozwijających umiejętności oraz
zainteresowania
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Numer Treść odpowiedzi
17

PROGRAM KIK/34 ZACHOWAJ ROWNOWAGĘ

Cytaty
uczy zasad zdrowego stylu życia, rozwija zdolności i
wiedzę kulinarną przedszkolaków, zgodną z zasadami
racjonalnego żywienia. Kształtuje umiejętność
właściwego zachowania się przy stole podczas posiłków,
nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku. Doskonali
czynności samoobsługowe i nabywanie nawyków
higienicznych, niezbędnych do przygotowywania i
spożywania posiłków. W ramach programu: nowatorska
forma spożywania posiłków przez dzieci (szwedzki stół,
picie wody, samodzielne tworzenie zdrowych przekąsek,
np. szaszłyki z owoców) nowoczesna forma
monitorowania spożywanych przez dzieci posiłków –
grupowe tablice informacyjne "Ile zjadłem?" tworzenie
zdrowych jadłospisów przy udziale n-lek i rodziców,
wyeliminowanie słodyczy jako formy nagrody przy
udziale (opinii) rodziców, tworzenie konkursów
ogólnopolskich np. "Zdrowie n widelcu- gra
prozdrowotna",rozbudza zainteresowanie aktywnością
fizyczną. Zachęca dzieci do aktywnego uczestniczenia w
zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej, na dworze
oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych. Zachęca do
aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.

18

AKADEMIA AQUAFRESH OGÓLNOPOLSKI PROGRAM

rozwijanie nawyków dbania o higienę jamy ustnej oraz

EDUKACJI ZDROWOTNEJ

budowanie świadomości prawidłowych nawyków w
zakresie higieny jamy ustnej.
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Numer Treść odpowiedzi
19

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE

Cytaty
(stosowanie nowoczesnych form współpracy z rodzicami
( e-maile grupowe, strona www, facebook przedszkolny),
prowadzenie zebrań z rodzicami nowoczesnymi
metodami aktywizującymi ( tworzenie kontraktów
grupowych, badania opinii na pdst. termometru
zadowolenia, badanie oczekiwań rodziców) mają wpływ
na efektywną współpracę z rodzicami oraz ujednolicenie
oddziaływań wychowawczych co ma związek z
zapewnieniem dziecku optymalnych warunków pobytu w
przedszkolu oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
(opracowanie nowatorskiej matrycy rozkładu dnia pracy
dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu
nowatorskie opracowanie Nowej Podstawy Programowej"Arkusz Monitorowania Podstawy Programowej" –
Innowacja 2012 i zastosowanie go w półrocznych i
rocznych sprawozdaniach n-lek w grupach zespołowe
opracowanie matrycy zagospodarowania czasu pobytu
dziecka w przedszkolu (podział na dzieci młodsze i
starsze), mają wpływ na efektywne wykorzystanie czasu
pobytu dziecka w przedszkolu, odpowiednie
zaplanowanie stosowanych metod, form oraz treści
zawartych w podstawie programowej w celu
wielostronnego wspomagania rozwoju dziecka.

20

NOWOCZESNE ŚRODKI DYDAKTYCZNE

komputer, projektor i kamera-poprzez modernizację
metod kształcenia mają wpływ na poszerzanie
doświadczeń poznawczych dzieci, także na rozwój
zainteresowania otaczającym światem i nowinkami
technicznymi. Dzięki różnorodności bodźców
audiowizualnych istotnie wpływają na poziom
zaangażowania dzieci na zajęciach.
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Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Realizacja

podstawy

programowej

jest

spójna

z zalecanymi

warunkami

i sposobami

jej

realizacji. Nauczyciele w sposób nowatorski monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, nabywaną wiedzę i umiejętności. Wdrażane wnioski są
użyteczne,

ponieważ

są

oparte

na uzasadnionych

badaniami

przesłankach.

Przyczyniają

się

do rozwijania i utrwalania umiejętności przedszkolaków.

Obszar badania:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji, co zadeklarowali wszyscy ankietowani nauczyciele oraz
dyrektor (Wykres 1w). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele wykorzystywali zalecane warunki i sposoby
realizacji podstawy programowej poprzez właściwe proporcje zagospodarowania czasu, poznawanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystanie elementów edukacji zdrowotnej, ruch na świeżym powietrzu,
dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych. Dzieci
kształtowały umiejętności społeczne, przestrzegały obowiązujących norm, kształciły umiejętności niezbędne
do rozpoczęcia nauki w szkole, słuchały i wypowiadały się, były odbiorcami i twórcami sztuki.

Wykres 1w
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Obszar badania:

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

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

powszechnie

monitorują

i analizują

proces

nabywania

umiejętności

dzieci

przewidzianych w podstawie programowej. Dzieje się to w sposób systemowy z wykorzystaniem
wypracowanych narzędzi. Ponadto wszyscy nauczyciele deklarują, że zadają dzieciom pytania, proszą je
o wypowiadanie się, wykorzystują różne techniki badawcze, zbierają informacje zwrotne od dzieci, stwarzają
dzieciom możliwość zadawania pytań, sprawdzają sposób wykonywania zadań, udzielają informacji zwrotnej,
posługują się indywidualną dokumentacją każdego dziecka, sprawdzają, czy dzieci właściwie zrozumiały
omawiane kwestie (Wykres 1w). Większość wymienionych sposobów monitorowania została dostrzeżona
podczas

obserwowanych

zajęć.

Dyrektor

i nauczyciele

wymienili

przykłady

działań

wynikających

z analiz osiągnięć dzieci (Tabela 1).

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Jakie działania były podejmowane w wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć
dzieci. Proszę o podanie przykładów. [AD] (8420)
Tab.1
Numer Analiza
1

W wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć dzieci
zorganizowałyśmy kółka zainteresowań dla dzieci
uzdolnionych ( plastyczne, muzyczne,
badawcze,kulinarne, gier logicznych, a w tym roku
jeszcze fotograficzne. Przedszkole uzyskało tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów - Nauczyciele pracują z dziećmi
metodą projektów edukacyjnych -Reprezentowanie
umiejętności dzieci na konkursach miastowych i
ogólnopolskich -Organizowanie występów dzieci na dużej
scenie - Jasełka, Jubileusz 25 lecia, Zakończenia 6latków -. W wyniku obserwacji i analiz nauczycielki
dostosowują karty pracy do indywidualnych możliwości
dzieci.

W wymaganiu "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach
szkoły/placówki:
Obszar badania:

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
Nauczyciele prowadzą powszechnie monitoring działań wspomagających w rozwoju oraz efektów
zajęć edukacyjnych. Wnioski wynikające z monitoringu są wprowadzane, a efekty obserwowane
i dyskutowane zarówno w gronie nauczycieli, jak również wspólnie z rodzicami. Zdaniem większości
rodziców przedszkole pomaga dzieciom rozwijać ich zainteresowania (Wykres 1j). Organizowanie przestrzeni
edukacyjnej,

kąciki

tematyczne,

opracowanie

programu

wspomagania i

korygowania

rozwoju

dziecka,

wyznaczenie przestrzeni do indywidualnej pracy z dzieckiem, organizowanie spotkań z rodzicami przyczyniły się
do rozwoju ich umiejętności i zainteresowań.
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Wykres 1j

Obszar badania:

Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich
zainteresowań.
Programy wychowania przedszkolnego są monitorowane i uwzględniają wnioski z analizowania
osiągnięć

dzieci oraz

rozwoju

osiągnięć

przedszkolaków

ich

zainteresowań.

nauczyciele

podjęli

Na

podstawie

działania

mające

wniosków
na celu

z monitorowania

wspomaganie

ich

wszechstronnego rozwoju. Prawidłowo zostały rozpoznane deficyty, potrzeby rozwojowe i uzdolnienia dzieci.
Działania są spójne i dzięki nowatorskim rozwiązaniom rezultaty są dostrzegane zarówno przez nauczycieli jak
również rodziców. Efekty wprowadzonych modyfikacji obrazuje Tabela 1.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój ich umiejętności, które są
opisane w podstawie programowej? [WN] (8300)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

Kontynuowanie realizowanego programu szwajcarski

Program uatrakcyjnił sposób podawania posiłków w

KIK-34, „ Zachowaj równowagę,”

przedszkolu. Zaangażował dzieci do uczestnictwa w
konkursie fotograficzno – kulinarnym "Kolor jesieni w
zdrowy posiłek się zmieni" Rozwijał kreatywność dzieci
podczas tworzenia niecodziennych potraw. Umiejętność
współpracy dzieci podczas czynności wykonywanych przy
przyrządzania posiłków oraz rozwijał zainteresowania
prozdrowotne, a to przełożyło się na zaangażowanie i
rozwój zainteresowań kulinarnych wykazywanych na
zajęciach w grupach i kulinarnym kółku zainteresowań.
Jak również działania te zmobilizowały rodziców do
częstszego podawania warzyw i owoców w domu
rodzinnym przedszkolaków.
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Numer Treść odpowiedzi
2

Cytaty

Rozwijanie inteligencji wielorakich poprzez realizację

Inteligencje wielorakie są źródłem kreatywności oraz

opracowywanych projektów.

pozwalają ujawnić szczególne zainteresowania dzieci , a
opracowywane i realizowane w przedszkolu projekty
stwarzają sytuacje do wszechstronnej rozwoju każdego
dziecka. Projekt – "Wszystko jest muzyką". Celem
projektu było rozwijanie inteligencji muzycznej dzieci
poprzez rozbudzanie zainteresowań muzyką klasyczną,
ludową, popularną oraz wspieranie działań twórczych w
różnych dziedzinach aktywności dotyczącej wybranych
stylów muzycznych. Projekt – "Mali przyjaciele – wśród
przyjaciół warto być". Projekt ten wspomóc dzieci w
rozwoju inteligencji interpersonalnej oraz
intrapersonalnej, które odgrywają ważną rolę w życiu
małego człowieka. Dzięki realizacji projektu dzieci
wyruszyły w niezwykłą podróż dającą możliwość
kształtowania i rozwijania umiejętności społecznych oraz
nawiązywania relacji z innymi dziećmi i dorosłymi
poprzez wspólne kontakty oraz zabawy. Pracując nad
inteligencję interpersonalną dowiedzieli się między
innymi w jaki sposób mogą zrozumieć innych, by być
właściwe rozumianym, nauczyli się wyrażać własne
potrzeby utrzymywać prawidłowe relacje z kolegami i
koleżankami, rozwiązywać konflikty, współpracować,
wzbudzać zaufanie, dzielić się swoją własnością,
sprawiając niespodziankę obdarowanym osobom.
Podsumowaniem projektu był udział dzieci w akcji
"Podziel się zabawką", dająca możliwość pokazania
"wielkich serc" małych przedszkolaków. Projekt –" Z
przyrodą za pan brat- podróże do krainy przyrody",
uwrażliwił dzieci na otaczającą nas przyrodę rozwijając
inteligencję przyrodniczą. W ramach realizacji projektu
założono ogródek ziołowo – warzywny, zorganizowano
wycieczkę do zagrody edukacyjnej w Kuźni Raciborskiej.
Przyczyniło się to do poznania przez dzieci zwierząt z
wiejskiego podwórka, zapoznania się z etapami sadzenia
krzewów, a poprzez wysłuchanie ciekawych opowiadań
rozwinęło wśród dzieci zainteresowania ekologiczną
hodowlą roślin. Wiadomości te dzieci mogły wykorzystać
w pracach prowadzonych w założonym ogródku.
Rozwijając umiejętności sadzenia i hodowli roślin, a
także opieki nad roślinami po[...]
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Numer Treść odpowiedzi
3

Cytaty

Stosowanie (proponowanie dzieciom) różnych form

W naszym przedszkolu cyklicznie organizowane są

aktywności muzycznej w celu harmonijnego ich rozwoju.

spotkania z muzyka. Dzieci biorą udział w spotkaniach
muzycznych organizowanych w Szkole Muzycznej,
uczestniczą w koncercie "Bajkowe melodie" w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej z Krakowa. Dzieci
uczestniczą w zajęciach przybliżających folklor śląski.
Ucząc się piosenek i tańców regionalnych. Ciągle
wzbogacana jest baza przedszkola o nowatorskie
instrumenty muzyczne – Bu- bum rurki i dzwonki
diatoniczne, a także oferta przedszkola o zajęcia
dodatkowe – Kółko muzyczne. Podjęte działania
przyczyniły się do rozwoju zainteresowań dzieci muzyką i
wzrostu chęci ich uczestnictwa i zaangażowanie w
zajęcia muzyczne prowadzone w placówce oraz
spowodowały zaangażowanie dzieci do udziału w
Festiwalu piosenki przedszkolnej – "Trele Morele".
Umiejętności dzieci oczarowały jury i publiczność, w
efekcie czego dzieci z naszego przedszkola zdobyły I
miejsce.

4

Wzbogacenie oferty przedszkola i utworzenie różnych

Spowodowało to rozwój kreatywności dzieci, wzrost

propozycji kółek zainteresowań (plastyczne, muzyczne,

sprawności intelektualnych, manualnych, umiejętności

kulinarne, gier sensorycznych, fotograficzne).

wypowiadania się przy użyciu różnych środków wyrazu.
Rozwój ciekawości świata, badanie i odkrywanie go
poprzez różnorodne zmysły. Przyczyniło się to także to
rozwój gotowości szkolnej przyszłych uczniów.

5

Rozwój współpracy z logopedą.

Przyczynił się do rozwoju mowy dzieci i rozwinięcia
zainteresowania pięknem mowy ojczystej poprzez udział
dzieci w przeglądzie logopedycznym - "Trudne słówka".

6

Zwiększenie liczby prowadzonych ćwiczeń

W tym celu opracowano ćwiczenia rozwijające

grafomotorycznych

stymulację wielozmysłową dziecka: doskonalenie
orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie
własnego ciała rozwijanie umiejętności rozumienia treści
czytanego przez nauczyciela tekstu rozwijanie
umiejętności pracy z rysunkiem zgodnie z instrukcją
nauczyciela, doskonalenie umiejętności wykonywania
zadań zgodnie z poleceniem, doskonalenie umiejętności
prawidłowego nazywania przedmiotów przedstawionych
na rysunkach, doskonalenie opisywania przedstawionych
na rysunkach sytuacji, rozwijanie koordynacji
wzrokowo-ruchowej i motoryki rąk, korygowanie
nieprawidłowych nawyków ruchowych koniecznych
podczas pisania, usprawnianie poziomu graficznego
rysunku, usprawnianie techniki rysowania.
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Wymaganie:
Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Dzieci są zaangażowane w zajęcia edukacyjne i dodatkowe prowadzone w przedszkolu, chętnie
w nich uczestniczą, są inicjatorami działań na rzecz własnego rozwoju. Podczas zabaw swobodnych
nauczyciele

umożliwiają

rozwoju. Nauczyciele

dzieciom

inicjowanie

przyzwyczajają

dzieci do

i realizowanie

działania

samodzielności

na rzecz

poprzez

własnego

zachęcanie

ich

do uczestniczenia w działaniach grupowych, wychowawczych, edukacyjnych, samoobsługowych
oraz do aktywności rzecz społeczności lokalnej.

Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w
nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania
różnorodnych aktywności.
Wszystkie dzieci są zaangażowane w zajęcia organizowane w przedszkolu. Chętnie się bawią
między sobą oraz współpracują podczas zajęć grupowych. Nauczyciele umiejętnie wyzwalają
ekspresję dzieci, a także potrafią umiejętnie ukierunkowywać nadmierną aktywność, Zdaniem
prawie wszystkich rodziców dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach zaproponowanych przez
nauczycieli

(Wykres 1j). Pracownicy niepedagogiczni podkreślają, że przedszkolaki są aktywne, otwarte,

chętne do zabawy, szybko się integrują z grupą. Jak powiedzieli: "(...) chętnie uczestniczą w zajęciach
plastycznych. Są kreatywne, chętne do zabawy. Zadają dużo pytań. Dzieci najbardziej lubią śpiewać tańczyć,
robić inscenizacje. Lubią naśladować. Zadowolenie poznać po zaangażowaniu dzieci w określone zajęcia.
Obserwują czynności nauczycieli i dopytują: a co będziemy robić". Zdaniem partnerów dzieci są zaangażowane
w zajęcia. Świadczy o tym to, że są otwarte, śmiałe, kreatywne. Partnerzy mogli obserwować dzieci badanego
przedszkola podczas licznych zajęć, takich jak: powitanie wiosny, dziecięcy sejm, skarbonka sławnych ludzi.
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Wykres 1j

Obszar badania:

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Wszystkie dzieci w badanym przedszkolu są wdrażane do samodzielności. Dzieci są uczone radzenia
sobie w różnych sytuacjach, aktywnego rozwiązywania zadań i pokonywania trudności. Dzieje się to
zarówno na forum grupy jak również w przestrzeni indywidualnej. Nauczyciele chwalą wysiłek
dzieci w czynnościach samoobsługowych, stwarzają sytuacje, podczas których dzieci mogą się
wykazać

samodzielnością,

starają

się

nie

wyręczać

podopiecznych.

Dzieci

samie

wybierają

zabawki, realizują wymyślone przez siebie zabawy, eksponują swoje mocne strony, wykonują prace
organizacyjne i porządkowe. Dzieci potrafią wspierać się w zabawie i w wykonywaniu poleceń, właściwie
posługiwać się sztućcami podczas posiłku, korzystać ze szwedzkiego stołu, ubrać się, utrzymać porządek
na własnym stanowisku pracy. W wykonywaniu tych czynności dzieci mogą liczyć na pomoc nauczycieli i
pracowników niepedagogicznych. Podczas większości obserwowanych zajęć nauczycielki zachęcały dzieci do
samodzielności i prowadziły zajęcia tak, by mogły one podejmować różne decyzje podczas zabawy. O własnej
samodzielności wypowiedziały się same dzieci: "Sami chodzimy do toalety, chociaż Pani czasem do nas zagląda.
Sami ubieramy się na podwórko, przygotowujemy kanapki na śniadanie. Sami sprzątamy ze stolików, karmimy
rybkę. Sami musimy zbierać zabawki, trochę na szczęście pomagają nam koledzy. Sami myjemy ręce, zbieramy
po obiedzie."
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W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące
dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Podczas zabaw swobodnych nauczyciele umożliwiają dzieciom inicjowanie i realizowanie działania
na rzecz własnego rozwoju. Dyrektor wskazał, że dzieci z własnej inicjatywy wybierają nazwy
kącików w starszych grupach, organizują sobie zabawy w kącikach zainteresowań, dobierają
materiały

plastyczne,

zainteresowań,

pomagają

wybierają

karty

innym
pracy,

kolegom,
oceniają

dokonują

swoje

wyboru

dyżurów

w kącikach

samopoczucie,

oceniają

zachowanie

kolegi, wybierają formy i pory zabawy, wypoczynku, rodzaju oraz ilości jedzenia (szwedzki stół).
Zdaniem pracowników niepedagogicznych nauczyciele w czasie wolnym umożliwiają dzieciom dokonywanie
wyboru zabaw i zabawek: "Najchętniej podejmują zabawy konstrukcyjne. W kółkach: dzieci otrzymują zadanie
ogólne np. pieczenie babki - dzieci się same dopytują jak je robić (...) W kółkach często inicjatywa
przejmowana jest przez dzieci: budują same różne konstrukcje. Z własnej inicjatywy to przygotowują
nauczycielom różne potrawy, przyjmują zamówienia na pizzę itd. Przejmują rolę nauczyciela "kochani
sprzątamy" - naśladują." Podczas obserwowanych zajęć dzieci miały możliwość podejmowania działań
wynikających z własnej inicjatywy. Na wszystkich korytarzach widoczne są wytwory dzieci z każdej grupy. Prace
rozmieszczone w sposób estetyczny, wskazują na tematykę zajęć realizowaną przez dzieci. Wytwory dziecięce
prezentowane przez nauczycielki na korytarzach, są nie tylko informacją dla rodziców o ty co ich pociechy robią
w danym dniu - tworzą one również dekorację.

Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Dzieci chętnie angażują się w różnorodne przedsięwzięcia w swojej okolicy. Z relacji partnerów
wynika, że przedszkolaki uczestniczą w różnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej, np.
udział w ramach sieci przedszkoli na forum miasta, w działaniach ze szkołą, co ma na celu także
minimalizację stresu szkolnego.

W tym zakresie, jako ważne działanie przywołano

"Akademię nauki

i zabawy". Są to zajęcia prowadzone w szkole przez nauczycieli, podczas których uczniowie są wolontariuszami.
Trele-morele - festiwal piosenki przedszkolnej. Rodzice wymienili szereg takich działań: udział w Domu Kultury
Komes - warsztaty tańca narodowego w zespole ludowym; zbiórka zabawek - uczestnictwo w akcji UNICEF-u
i innych akcjach charytatywnych, zbiórka zakrętek, karmy dla zwierząt, koców dla schroniska. Respondenci
wspomnieli również, że ich dzieci współpracują z Publiczną Szkołą Podstawową nr 19 przy organizacji wielu
imprez m.in: dnia przedszkolaka. Przedszkolaki prezentują się na zewnątrz malując pisanki w domu
handlowym. Dzieci biorą udział również w imprezach sportowych, m.in w turnieju piłkarskim przedszkolaków,
a także w akcjach z zakresu ekologii, m.in: " Drzewko za butelkę".
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Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole podejmuje wiele działań wychowawczych, mających na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele wspólnie z rodzicami analizują realizowane
działania wychowawcze w celu wzmacniania właściwych zachowań, oceniają ich skuteczność oraz
modyfikują

w razie potrzeb.

Dzieci

potrafią

przestrzegać

ustalonych

zasad,

wykazują

się

odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
W

przedszkolu

dominują

relacje

oparte

na szacunku

i zaufaniu

pomiędzy

wszystkimi

grupami, tworzącymi przedszkolną społeczność, tj. pomiędzy dyrektorem, pracownikami, dziećmi
oraz rodzicami.

Zapewnia

i psychicznego. Przedszkole

się

dzieciom

podejmuje

odpowiedni

wiele

działań

poziom

bezpieczeństwa

wychowawczych,

fizycznego

mających

na celu

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele reagują w każdej
sytuacji, gdy są łamane ustalone normy. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności
dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Wszyscy nauczyciele zachęcają dzieci
do podejmowania
monitorowane i

decyzji i

brania

modyfikowane.

odpowiedzialności

W pracy

z dziećmi

za

nie.

prowadzi

Wdrażane
się

działania

skuteczne

wychowawcze

działania

są

w budowaniu

postawy odpowiedzialności i relacji społecznych. Przedszkole prowadzi diagnozę zachowań dzieci w różnych
sytuacjach edukacyjnych opierając się na specjalnie przygotowanym arkuszu obserwacji. Diagnozie zachowań
służy

ewaluacja

programu

wychowawczego,

wprowadzona

Uchwałą

Nr

I/2015

z dnia

25.03.2015

r.

Wprowadzenie tegoż programu wychowawczego poprzedzono diagnozą potrzeb przedszkola w zakresie
zachowań dzieci. Diagnoza dotyczy przestrzegania przez wychowanków norm dotyczących zachowania: podczas
posiłków, w łazience, w szatni, w ogrodzie przedszkolnym, w czasie wycieczek, spacerów, imprez, uroczystości.
Wyniki prezentowane są na spotkaniach Rady Rodziców. Przedszkole podejmuje działania wychowawcze w celu
zmniejszenia zagrożeń i wzmocnienia pożądanych zachowań, poprzez pochwały słowne, nagrody rzeczowe,
wyróżnienia. Dzieci są chwalone, stawiane za wzór, powierza się im specjalne role i zadania (asystent
nauczyciela). Nauczyciele prowadzą systemy motywacyjne (zeszyty, słoiczki). W każdej grupie dzieci wspólnie
z nauczycielami ustalają tzw. kodeks zachowań. Dzieci starsze podczas obrad sejmu, młodsze w formie
obrazkowej. Kodeksy zachowań zamieszczane są w grupie i znane rodzicom. Niepożądane zachowania
omawiane są z dziećmi i rodzicami. W przypadku niewłaściwych zachowań, nauczycielki odwołują się wspólnie
do wypracowanego systemu kar (chwilowe odsunięcie od zabawy, czasowe pozbawienie odpowiedzialnej funkcji
pełnionej przez dziecko). W ramach Klubu Rodzica organizowane są warsztaty dla rodziców m.in : "Wpływ
komputera na rozwój dziecka", "Dojrzałość szkolna", "Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku
3-4 lat", "Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku 5-6 lat", "Moje dziecko przekracza pierwszy
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próg szkolny - gotowość szkolna" oraz w prelekcji z logopedą. W ramach programu "Szkoła dla Rodziców",
nauczyciel współpracuje z rodziną, wzmacnia pozytywne zachowania dzieci i pomaga wypracować postawy oraz
sposoby radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka. W powszechnej opinii rodziców dzieci czują się
bezpieczne w przedszkolu (Wykres 1j). Kontakty z nauczycielami rodzice oceniają pozytywnie: "Nasze relacje
z nauczycielami są bardzo dobre. Możemy mówić o partnerstwie w wychowaniu dzieci,(...) Do profesjonalizmu
nauczycieli i skuteczności metod ich pracy z naszymi dziećmi mamy pełne zaufanie. (...) Cenimy, że zawsze
mają dla nas czas. (...) Wszyscy nauczyciele znają nasze dzieci, dzięki czemu udzielają informacji o ich
postępach i zaangażowaniu w zajęcia". Relacje z innymi rodzicami, respondenci ocenili równie pozytywnie: "
Ciągła współpraca, (...) Relacje nie ograniczają się tylko do przedszkola. Spotkamy się także poza placówką".
Rodzice bardzo dobrze ocenili również współpracę z personelem niepedagogicznym, podkreślając w wywiadzie
że dzięki takim osobom jak pracownicy niepedagogiczni w placówce panuje rodzinna atmosfera: "(...) Podczas
wyjść na zewnątrz, pracownicy niepedagogiczni pomagają nauczycielkom ubierać dzieci. Często uczestniczą
jako dodatkowa pomoc podczas wycieczek naszych pociech. Panie uczestniczą też w codziennych zajęciach
w grupie,

pomagając

w czynnościach

porządkowych

i organizacyjnych.

Pracownicy

niepedagogiczni

są

niezastąpieni w organizacji wszystkich imprez przedszkolnych. Bardzo dobre relacje gwarantują przyjemną
i owocną

współpracę",

podkreślili

rodzice.

Relacje

miedzy

dziećmi

rodzice

określili

jako

"prawdziwie

koleżeńskie". W ich opinii dzieci uczą się we właściwy sposób rozwiązywać zaistniałe konflikty: "(...) Wszyscy
pracownicy przedszkola dbają o kształtowanie kultury zachowania i higieny osobistej" podkreślili respondenci.
W czasie obserwowanych zajęć, nie zauważono sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia czy życia dzieci. Nie
zaobserwowano również konfliktów dziecięcych, choć zarówno w opinii rodziców jak i pracowników przedszkola,
takowe

czasami

mają

miejsce.

W większości

sytuacji

nauczyciele

tworzyli

atmosferę

emocjonalnego

bezpieczeństwa dzieci.W opinii samych dzieci przedszkole to miejsce, do którego lubią przychodzić. Na pytanie
"Co lubicie w zachowaniach innych dzieci w przedszkolu?" maluchy odpowiedziały: " Lubimy się dzielić i lubimy
kiedy jesteśmy dla siebie mili. Lubimy jak koleżanki się uśmiechają. Lubimy gdy są miłe, lubimy gdy chcą się
z nami bawić", natomiast na pytanie czego nie lubią w zachowaniach kolegów i koleżanek przedszkolaki
odpowiedziały: " Nie lubimy krzyczących dzieci, nie lubimy gdy pada deszcz, nie lubimy grać na instrumentach
bo jest głośno". W przeprowadzonym wywiadzie z przedstawicielem organu prowadzącego uzyskano informację,
że placówka jest instytucją bezpieczną posiadająca pełny monitoring oraz że nie odnotowano żadnych zgłoszeń
w tym zakresie. Obserwacja przedszkola potwierdziła tę opinię. Wszystkie pomieszczenia są przestronne,
panuje w nich ład i porządek. Ułatwia to zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Plac zabaw jest ogrodzony, sprzęty są w dobrym stanie technicznym.
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Wykres 1j

Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje, ponieważ znają postanowienia i kontrakty
grupowe dotyczące zasad postępowania, o czym informują również rodzice (Wykres 1j). Zdaniem
pracowników niepedagogicznych dzieci uczone są przestrzegania ustalonych zasad, są często chwalone.
Respondenci mówią, że dzieci przejmują się zasadami, tj. "zwracają sobie wzajemnie uwagę. Zwracają uwagę
także paniom i rodzicom. Przytaczane też zostały reakcje rodziców: "Moje dziecko wreszcie przestało gryźć,
kopać".

Następuje

widoczna

zmiana

w zachowaniach

społecznych,

kształtowanie

mowy,

reakcji

w grupie. Przedszkolaki potrafią się zachować w różnych sytuacjach społecznych, podczas spacerów poza
terenem przedszkola, wiedzą, że trzeba sobie pomagać oraz że nie wolno się bić, krzyczeć i biegać pomiędzy
stolikami. W każdej sali dydaktycznej znajduje się opracowany z udziałem dzieci kontrakt. Podczas zabaw
swobodnych dzieci bawiły się wspólnie, pomagały sobie, potrafiły się wyciszyć, by wysłuchać instrukcji
do zabawy. Nie dostrzeżono zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
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Wykres 1j

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni podejmują działania wychowawcze dążące
do wyeliminowania

zagrożeń i

wzmocnienia

właściwych

zachowań.

Potwierdzają

to

zarówno obserwacje zajęć, jak również opinie rodziców. Działania są prowadzone spójnie
i dba

się

o jednolity

front

oddziaływań

wychowawczych. W

przedszkolu

na zachowania

niepożądane wychowawczo reaguje się w różnorodny sposób:

●

dzieci są informowane o zasadach, których należy przestrzegać,

●

nauczyciele odwołują się do Kodeksu Zachowań stworzonego w każdej grupie (kontrakt),

●

dzieci podczas Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków tworzą ustawę ,,O zachowaniu się dzieci
w przedszkolu’’, która zawiera zbiór przepisów określających zachowania pożądane i niepożądane,

●

stosuje się pogadanki zwłaszcza w przypadku drobnych uwag, kiedy nauczycielki tłumaczą dziecku,
co w jego zachowaniu było niewłaściwe,

●

stosuje się systemy motywacyjne oraz system kar poprzez odsunięcie od zabawy w kąciku wyciszenia
poza terenem zajęć gdzie dziecko ma czas na przemyślenie swojego zachowania i wyciągnięcie
wniosków.

Nauczyciele są konsekwentni i stanowczy wobec zachowań niepożądanych, stosują upomnienia słowne
(przypomnienie

obowiązujących

zasad),

rozmowy

z dzieckiem

(przedstawienie

następstw

zachowania,

skłonienie dziecka do autorefleksji), wyrażają smutek i niezadowolenie z powodu zachowania dziecka. Ponadto
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pedagodzy współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i prowadzą rozmowy z rodzicami. Rodzice są
informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony
wspólny front oddziaływania, nauczyciele podejmują współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem
wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.
Natomiast w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań nauczyciele stosują:

●

różne elementy motywacyjne, np. (słoiczki dobrych uczynków, zeszyty motywacyjne, kolorowe klocki,
serduszka),

●

pochwały słowne na forum grupy oraz przed rodzicem,

●

nagrody w postaci braw od rówieśników, naklejek,

●

możliwość wyboru atrakcyjnej gry, zabawki bądź też poprzez przydzieleniu dziecku dodatkowej funkcji
przez niego lubianej,

●

naukę na bazie przykładów z literatury dziecięcej, udziału w przedstawieniach teatralnych, scenkach
dramowych,

●

zabawy edukacyjne, integracyjne służące rozwijaniu empatii u dzieci,

●

motywację i wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu wiedzy.

Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W przedszkolu uczy się dzieci odpowiedzialności za podejmowane działania. W tym celu stworzono
kontrakty w każdej grupie, zawarto umowy dotyczące właściwego zachowania i współdziałania
także z rodzicami. Ustala się zasady bezpieczeństwa w grupie (w sali i w ogrodzie przedszkolnym)
tworząc Kodeks Zachowań. Dzieci znają zasady zawarte w Kodeksie Przedszkolaka, a w szczególności zasadę
zgodnej i koleżeńskiej zabawy, konieczności czekania na swoją kolej w zabawie, wymieniania się zabawkami,
odkładania zabawek na miejsce po zakończonej zabawie, słuchania próśb i poleceń nauczyciela, nieoddalania się
od grupy, bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i poza przedszkolem. Dzieci potrafią odróżnić zachowania
pozytywne od negatywnych, w razie potrzeby w sytuacjach konfliktowych lub w sytuacjach zagrożenia zwracają
się o pomoc. Nauczyciele kształtują poczucie odpowiedzialności dzieci za własne działania podejmowane
w grupie poprzez rozmowy o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi, wykorzystanie filmów edukacyjnych,
opowiadań, dramy, odwoływanie się do Kodeksu i podawanie dobrych przykładów. Dzieci mają możliwość
dokonania wyboru i podejmowania decyzji w następujących sytuacjach:

●

decydują o wyborze bajek, gier, zabaw, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych,
z których chcą korzystać.

●

wybierają formy wypoczynku podczas relaksacji,

●

decydują w kwestii wyżywienia (samodzielnie komponują kanapki, oraz wybierają posiłek, który jest
serwowany dzieciom w postaci szwedzkiego stołu). Mają wpływ na wybór nagrody w postaci naklejek,

●

wybierają między spacerem a pobytem w ogrodzie przedszkolnym lub pobliskim placem zabaw,

●

zgłaszają propozycje konkursów, w których chciałyby uczestniczyć,
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●

wybierają kółka zainteresowań,

●

decydują o dyżurach wybierając, za jaki kącik będą odpowiadać podczas pełnienia dyżuru.

Ponadto dzieci wybierają "Optymistyczne kąciki zabaw" stosując się do zasady zabawy pięciu osób w danym
kąciku. Podczas obserwowanych

zajęć

nauczyciele

w różnych

sytuacjach

stwarzali

dzieciom

możliwość

dokonywania wyboru i podejmowania decyzji.

Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
Nauczyciele monitorują działania wychowawcze i dostosowują je do rozpoznanych potrzeb dzieci
poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami, diagnozę gotowości szkolnej, opinie i wskazówki
od specjalistów. Prowadzona przez pedagogów obserwacja dotyczy realizacji zadań z podstawy
programowej, efektów współpracy nauczycieli, skuteczności realizowanych działań wychowawczych
i edukacyjnych. Kodeks Przedszkolaka określający zasady zachowania dzieci ma na celu wyeliminowanie
zachowań niezgodnych z ogólnie zasadami. Działania nauczycieli w zakresie monitorowania i dostosowywania
działań wychowawczych są systemowe. Podczas wywiadu nauczyciele omówili szczegółowo jedną z potrzeb
modyfikowania działań wychowawczych. W placówce była ostatnio modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola,
uwzględniająca

wszystkie

rozpoznane

wcześniej

potrzeby,

a także

został

stworzony

nowy

Program

Wychowawczy, który został poszerzony o wartości z obszaru patriotyzmu w oparciu o nową podstawę
programową. Modyfikacji dokonano też w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej, uwzględniając treści
dotyczące zdrowego odżywiania – zmniejszenie liczby podawanych słodyczy na rzecz podawania owoców,
nasion i surowych warzyw. Pogłębiono także działania z zakresu odpowiedzialności za środowisko naturalne
(segregacja śmieci, oszczędzanie wody, dokarmianie zwierząt ze schroniska, zbieranie kasztanów dla zwierząt
leśnych). W przedszkolu wspólnie z rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze i na bieżąco
są korygowane według potrzeb, np. systemy motywacyjne mające wzmacniać właściwe zachowania.

Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące
całą społeczność przedszkola.
W

przedszkolu

są

realizowane

działania

antydyskryminacyjne

obejmujące

całą

społeczność

przedszkola. Chociaż nie stwierdza się zachowań dyskryminacyjnych, jednak profilaktycznie
w placówce prowadzi się szereg zajęć mających na celu szeroko pojętą edukację nt. tolerancji.
Prowadzi się pracę w oparciu o Prawa Dziecka (certyfikat „Szkoły z Prawami Dziecka”). Corocznie
dzieci z najstarszych grup organizują Sejm Dziecięcy, na którym uchwalają „Uchwałę o zachowaniu się”.
Uchwała obejmuje obowiązki i prawa przedszkolaków i obowiązuje wszystkich przebywających w placówce.
Ponadto nauczycielki w grupach wykorzystują w swojej pracy szereg metod aktywizujących, które pozwalają
wspierać dzieci mniej śmiałe w kontaktach z rówieśnikami oraz z dorosłymi (m.in. metoda aktywnego słuchania
muzyki Batti Strauss). Działania antydyskryminacyjne podejmowane są we wszystkich grupach (Wykres 1j).
W pracy z dziećmi uwzględnia się kategorie płci – "zachęcamy dzieci do zabaw wszystkimi zabawkami, bez
kategoryzowania zabawek ze względu na płeć". W trakcie realizacji projektu edukacyjnego „Żyjmy zdrowo!”
(prowadzonego w ramach realizacji polsko-szwajcarskiego programu „Zachowaj równowagę”), dzieci poznawały
budowę ciała człowieka z dużym naciskiem na wspólne dla obu płci elementy budowy ciała. Ponadto
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uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu „Poznaję i akceptuję siebie i innych. Tak jest i już!”, który to
poruszał zagadnienia niepełnosprawności i jej akceptacji w środowisku. Każdego roku dzieci wraz z rodzicami
aktywnie uczestniczą również w zbieraniu plastikowych korków, które są przekazywane na rehabilitację chorych
dzieci. Zdaniem nauczycieli duży nacisk kładzie się na kształtowanie u dzieci empatii względem uboższych.
W przedszkolu przeprowadzano akcje charytatywne mające na celu pomoc potrzebującym dzieciom, m.in.
„Węgielek

za

grosik”,

„Czyste

Aniołki”,

„Podziel

się

zabawką”.

Działania

profilaktyczne

z zakresu

antydyskryminacyjnych zachowań dotyczyły również kategorii odmienności rasowej. Dzieci, rodzice i pracownicy
przedszkola aktywnie włączyli się w projekty „Kolory świata” i „Gwiazdka dla Afryki”, podczas których byli bliżej
ludzi mieszkających w Afryce i włączali się w pomoc na rzecz dzieci z tamtego regionu świata (szycie i sprzedaż
laleczek, kiermasz pieczonych przez rodziców ciasteczek). Dzieci poznawały też różnice kulturowe w ramach
cyklu projektów edukacyjnych: „Państwa Europy” i „Kontynenty świata”. Ciekawym elementem była współpraca
ze studentami różnych państw w ramach projektu „International Kindergarten”. Studenci z Egiptu, Ukrainy,
Brazylii i Chin prowadzili z przedszkolakami zajęcia i zabawy, które miały na celu oswojenie innych kultur.

Wykres 1w
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W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" w odniesieniu do
poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
Podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
i wzmacnianie właściwych zachowań i są podejmowane wspólnie z rodzicami. Nauczyciele zachęcają
rodziców do oceny działań wychowawczych podczas różnych form kontaktu. Zdaniem nauczycieli
rodzice są włączani do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych w przedszkolu poprzez:

●

wypracowywanie kontraktów z rodzicami na zebraniach w grupach,

●

udział, wspólne obserwowanie i analizę zachowań dzieci w czasie „zajęć otwartych”,

●

ankiety,

●

zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne (wymiana informacji po przedstawieniu rodzicom
wyników przeprowadzonej diagnozy, czy obserwacji),

●

rozmowy bieżące i opracowanie jednolitego kierunku działań wychowawczych nauczyciel - rodzic,

●

analiza i opiniowanie przez Radę Rodziców Programu Wychowawczego,

●

zapoznanie wszystkich rodziców z Programem Wychowawczym i stwarzanie możliwości zgłaszania
uwag i propozycji zmian.

Rodzice stwierdzili podczas wywiadu,

że nauczyciele na bieżąco są informowani o efektach oddziaływań

wychowawczych. A ponadto "(...) dzieci wiedzą, ze rodzice dowiedzą się o problemie bądź o niewłaściwym
zachowaniu jakie miało miejsce w danym dniu. (...) Informacja o takich zachowaniach jest przekazana
przyjacielsko, spokojnie. (...) Na pierwszych spotkaniach na początku roku, nauczycielki przedstawiają
propozycje działań wychowawczych na dany rok. Wskazują na tematykę i kluczowe działania, które będą
podejmowane w tym zakresie. (...) Od nauczycieli dostajemy pełną informację o umowach, jakie zostały
ustanowione".Działania wychowawcze są modyfikowane przy udziale rodziców. Dotyczy to także wpływu
na bazę obiektu. Jak utrzymywano podczas wywiadu grupowego: "(...) zamieniono słodycze na owoce
na urodzinach. Nauczyciele w nagrodę za prawidłowo wykonane niektóre działania dają dzieciom naklejki tygodniówki. Jako rodzice mamy również wpływ na ofertę dotyczącą składu meny w posiłkach. Dzięki pisaniu
postulatów do władz miasta w sprawie remontu kuchni i placu zabaw, przyśpieszone zostały działania w tej
sprawie. Mamy również rzeczywisty wpływ na kształt i przebieg imprez cyklicznych oraz imprez dodatkowych".
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Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Nauczyciele

uczą

dzieci

odpowiedzialności

w relacjach

społecznych

i za

podejmowane

działania. Dzięki temu, wykazują się one odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Przedszkolaki poinformowały, że opiekowały się rybką i pomagały koleżankom i kolegom: "(...) Opiekowaliśmy
się rybką. Dajemy jej jedzenie ale Pani zawsze patrzy i wydziela ile możemy do ryby wsypać ziarenek (...)
ostatnio chciałem pomóc koledze, ale mnie poszarpał (...) pomogłam mojej mamie w pieczeniu ciasta,
ale w przedszkolu nie pomagam czasem koleżankom w niczym - bo mam dużo zadań do wykonaniaomogłem
nakryć do stołu dyżurnemu (...) pomogłam pani sprzątać po malowaniu farbkami. Prowadzący zajęcia
w przypadku

nieprzestrzegania

norm odwołują

się

do Kodeksu

Przedszkolaka.

Dzieci

wykazują

się

samodzielnością w zabawie, doborze kolegów i koleżanek, a podczas zabaw swobodnych decydują o sposobie
odpoczywania. Podczasobserwowanych zajęć dzieci zachęcane były do wykonywania zadań wskazanych przez
nauczyciela, wykazywały własną inwencję i miały wpływ na sposób, w jaki wykonywały określone zadania.
Pedagodzy zawsze pozostawiali dzieciom przestrzeń do samodzielności.
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Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego

dziecka,

Planowanie

zajęć

a informacje
i ich

wykorzystują

przeprowadzanie

w planowaniu

uwzględnia

i realizacji

rozpoznane,

działań edukacyjnych.

indywidualne

potrzeby

dzieci. Nauczyciele dobierają metody pracy adekwatne do możliwości rozwojowych oraz stopniują
trudności, wykorzystują metody twórcze i elementy pedagogiki zabawy. W opinii rodziców wsparcie
otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

Obszar badania:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
dziecka. Jest to działanie systemowe i celowe, obejmujące wszystkie dzieci i prowadzone przez wszystkich
nauczycieli. Nauczyciele dzięki wielu narzędziom rozpoznają możliwości swoich podopiecznych (Tabela 1). Jako
najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci nauczyciele wymienili:

●

potrzebę bezpieczeństwa,

●

akceptacji i uznania,

●

indywidualnego rozwoju,

●

relaksu, aktywności, ruchu i zabawy,

●

tolerancji i szacunku,

●

sukcesu, doświadczania i eksperymentowania.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój dzieci w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,

kółka

zainteresowań

oraz

zajęcia

socjoterapeutyczne.

W opinii

rodziców

wspomaganie rozwoju dzieci prowadzone w przedszkolu, spełnia ich oczekiwania. Potwierdzają oni również,
że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach dziecka (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo potrzeby i możliwości dzieci? Jakie są najważniejsze potrzeby
rozwojowe dzieci? [WN] (2999)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

obserwacje dzieci

Cytaty
obserwacje dzieci w różnych działaniach,
dokumentowane w arkuszach dostosowanych do grupy
wiekowej (standaryzacja arkuszy w całej placówce)
arkusze obserwacji zawierają informacje o
zainteresowaniach i uzdolnieniach dzieci, bądź
trudnościach, a także wnioski do dalszej pracy z
dzieckiem

2

prowadzenie diagnozy z gotowością szkolną w

na podstawie wyników tworzone są indywidualne

grupachdzieci 5-6 letnich

programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

3

analizę wytworów dzieci

4

współpraca z rodzicami (ankiety, rozmowy)

5

rozmowy z dziećmi

6

karty badań talentów

7

udział dzieci w uroczystościach i w konkursach

8

pomoc specjalistów (logopeda) oraz analiza opinii i
orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

9
10

zajęcia otwarte
zajęcia diagnozujące
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Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji
działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia
specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Działania edukacyjne prowadzone w przedszkolu, realizowane są w oparciu o informacje wynikające
z rozpoznanych potrzeb

przedszkolaków.

Nauczyciele

dobierają

metody

pracy

adekwatne

do możliwości rozwojowych dziecka, stopniują trudności, wykorzystują metody twórcze, elementy
pedagogiki zabawy. Dzieci wspierane są również dzięki możliwości uczestniczenia w zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i zajęciach z logopedą.

W oparciu o wnioski

płynące z prowadzonego rozpoznawania potrzeb, nauczyciele prowadzą różnorodne działania dydaktyczne
(Tabela 1). Zdaniem rodziców nauczyciele znają i zaspokajają potrzeby i możliwości dzieci: "Potrzeby
i możliwości są rozpoznawane przez nauczycielki dzięki wnikliwej obserwacji rozwoju dzieci. Spostrzeżenia
notowane są w kartach obserwacji, które nauczycielki prowadzą (...) Nauczyciele rozmawiają z nami
o potrzebach dzieci, o ich predyspozycjach rozwojowych. Wskazują na szczególne uzdolnienia oraz dają
propozycje ćwiczeń, które powinniśmy z dziećmi wykonywać w domu w razie zaobserwowania trudności pociech
(...) Nauczycielki na podstawie obserwacji dzieci proponują, aby rozpoczęły one np. wcześniejszą naukę
w szkole". Materiał z przeprowadzonego wywiadu z nauczycielami po obserwowanych zajęciach, również
wykazał że nauczycielki świadomie, dostosowują treści i metody pracy z dziećmi do ich potrzeb indywidualnie
rozpoznanych. Przykłady niektórych odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli na pytanie "Które z prowadzonych
przez Pana/ią działań na zajęciach wynikają z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci?"
obrazuje Tabela 2.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania prowadzą Państwo w oparciu o wnioski płynące z prowadzonego przez Państwa
rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci. [WN] (9552)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Dzieci posiadające opinię z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz mające trudności w
sferze rozwojowej zostają objęte pomocą psychologiczno
- pedagogiczną w przedszkolu, terapią logopedyczną,
(składamy wniosek do dyrektora o objęcie dziecka
pomocą). Nauczyciele udzielają bieżącej pomocy podczas
pracy w grupie, opracowując programy i zestawy
ćwiczeń

2

Zaobserwowane predyspozycje i zainteresowania dzieci
są rozwijane w dodatkowych kółkach zainteresowań w
przedszkolu

3

Prowadzone są konsultacje dla rodziców, na których
prezentowane są wnioski z obserwacji i diagnozy

4

Przedszkole współpracuje na bieżąco z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną (opinie, analiza orzeczeń,
zapraszanie psychologa na zajęcia w celu obserwacji
dzieci, warsztaty z psychologiem dla rodziców)

5

Nauczycielki planują swoja pracę w oparciu o możliwości
grupy, które uwzględniane są w planach tygodniowych i
projektach edukacyjnych

6

Nauczycielki stosują metody pracy które wychodzą
naprzeciw zróżnicowanym potrzebom dzieci ( Pedagogiki
Zabawy „Klanzy”, Metody Dobrego Startu, metody
twórcze : gimnastyki twórczej R. Labana, twórczych
działań plastycznych, dramy, zabaw parateatralnych,
improwizacji tanecznych i muzycznych wg M.Kluzy
,metody C. Orffa,metody M.Montessori, Trening
Jacobsona, metody projektu edukacyjnego; metody
muzykoterapii i aktywnego słuchania muzyki poważnej
B. Strauss; metody nauczania matematyk wg. E.
Gruszczyk – Kolczyńskiej)

7

Nauczycielki analizują grupę pod kątem typu
przyswajania wiedzy przez dzieci (wzrokowcy,
słuchowcy, kinestetycy)

8

Nauczycielki dostosowują karty pracy do potrzeb i
możliwości każdego dziecka (stopniowanie trudności indywidualizacja kart pracy)

9

Nauczycielki kompletują dla każdego dziecka
indywidualne „port folio”, które służy do analizy rozwoju
dziecka, przyrostu jego umiejętności z zakresu różnych
obszarów (kompetencje intelektualne, matematyczne,
artystyczne, grafomotoryka)
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Które z prowadzonych przez Pana/ią działań na zajęciach wynikają z wcześniejszego

rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci? Proszę podać przykłady. [WNPO] (8210)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Gra na instrumentach niekonwencjonalnych bum, bum
rurki- rozwijające ekspresję muzyczną każdego dnia, ilustrowanie ruchem muzyki-zaspokojenie potrzeby
ruchu, - samodzielne układanie melodii z
wykorzystaniem kolorowych kółek- zaspokojenie
potrzeby tworzenia muzyki, własnej ekspresji, dzielenia
się własnymi pomysłami, - układanie i śpiewanie gamyumożliwienie zaprezentowania umiejętności dziecka, wspólne śpiewanie piosenek- zaspokojenie potrzeby
wspólnego muzykowania, zaprezentowanie umiejętności
wokalnych, -zabawy rytmiczne z wykorzystaniem bum
bum rurek- rozwijanie poczucia rytmu oraz raekcji na
zmieniające się dźwięki, tempo oraz dynamikę w
utworze muzycznym.

2

Moja grupa dzieci trzyletnich wykazuje bardzo dużą
potrzebę ruchu. Na dzisiejszych zajęciach zaspokajam tę
potrzebe prowadząc następujące działania: wykorzystałam chustę animacyjną, dzięki której dzieci
miały możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez
ruchową ekspresję, - podczas zabawy
muzyczno-ruchowej, dzieci miały mozliwość
zilustrowanie muzyki ruchem, rozwinęły możliwość
współdziałania z partnerem i z grupą, -dzieci układały
szal Pani Jesieni, wykorzystując dary jesieni
zgromadzone w kąciku przyrody, umożliwiło to
dokonanie wyboru przez kazde dziecko, - malowanie
szalu z wykorzystaniem różnych narzędzi plastycznychumożliwienie dokonywania wyboru techniki plastycznej,
narzędzia którym chcą pracować, zabawy kolorami i
rozwinięcie ekspresji plastycznej.

3

Dzieci w grupie mają dużą potrzebę ruchu i aktywności.
Profil grupy po obserwacjach wstępnych, typowy dla
kinestetyków. Dlatego też dzieci miały możliwość
uczestnictwa w róznych rodzajach zabaw. Zabawy z
wykorzystaniem kolorowych szarf i piłek.
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Numer Treść odpowiedzi
4

Zachęcanie do wypowiedzi dzieci nieśmiałych.Udział i
samodzielnośc w proponowaniu ruch naśladującego
wietchyk, ruch liści. Posługiwanie się instrumentami Bum
Bum Rurki, które powodują że dzieci same układają rytm
oraz same wskazują na możliwości wydobycia dźwięku.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w
ćwiczeniach plastycznych. Prawidłowe posługiwanie sie
przyborem, w trakcie zajeć plastycznych.
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W wymaganiu "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o
działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.
W opinii rodziców, wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
Zdaniem prawie wszystkich rodziców, nauczyciele dają dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości
(Wykres 1j) oraz że może także liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (Wykres 2j).
W opinii rodziców ich pociech może liczyć również w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności (Wykres
3j).

Wykres 1j
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Wykres 2j
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Wykres 3j
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Wymaganie:
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W

przedszkolu

organizuje

się

pracę

zespołową,

umożliwiającą

nauczycielom

wspólne

planowanie przebiegu procesów edukacyjnych i analizę efektów pracy. Nauczyciele wspólnie
rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Efektywnie współpracują podczas
ewaluacji własnej pracy, a także wykorzystują wnioski będące wynikiem wspólnych ustaleń.
W ramach konsultacji i wymiany doświadczeń w ewaluowaniu pracy nauczyciele współpracują
w zespołach międzyprzedszkolnych.

Obszar badania:

Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.
Zdaniem nauczycieli i dyrektora przedszkola pracownicy merytoryczni współpracują ze sobą poprzez
wspólne planowanie pracy na trzech poziomach: podczas planowania, realizowania i analizowania
procesów edukacyjnych. Sposób współpracy nauczycieli oraz elementy i zakres pracy nauczycieli na trzech
poziomach pokazuje Tabela 1. Dyrektor również wymienia te elementy współpracy, o których mówią
w wywiadzie nauczyciele, wskazują jednak że na etapie planowania nauczyciele: "(...) wspólnie podejmują
decyzje o przystąpieniu do programów UNICEF "Kubusiowy Przyjaciel Natury", "Zanim dziecko pójdzie
do szkoły", "Optymistyczne Przedszkole", "Dziecięca Kraina Kreatywności (...)".
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w przedszkolu? Proszę o
podanie przykładów współpracy nauczycieli na trzech poziomach: podczas planowania, realizowania i
analizowania procesów edukacyjnych w przedszkolu. [WN] (8653)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Planowanie

Cytaty
• nauczyciele wspólnie ustalają do jakich programów
ogólnopolskich przystępujemy w danym roku szkolnym i
wyznaczają koordynatorów działań, • zespołowo
przygotowują projekty edukacyjne, dzielą się dobrymi
pomysłami, • wspólnie w zespołach opracowuj arkusze,
narzędzia diagnozy (karty obserwacji), • przygotowują
uroczystości przedszkolne, wspólnie planują ich
organizację, • sporządzają raporty z diagnozy potrzeb i
możliwości dzieci, konsultują się przy sporządzaniu opinii
o dzieciach, • oceniają rozwój dzieci, wskazują na
konieczność objęcia dziecka wspomaganiem
specjalistycznym w przypadku wystąpienia określonych
trudności, • nauczyciele tworzą zespoły w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • wspólnie
rozwiązują problemy zgłaszane przez rodziców lub
innych nauczycieli, • wspólnie decydują o programie
nauczania do realizacji, • planowanie współpracy w
między przedszkolnym zespole ds. ewaluacji
wewnętrznej SOWA (Szkoły Organizujące Wspólną
Autoewaluację), • nauczyciele wspólnie planują i
organizują wycieczki i spotkania wzbogacające formy
pracy z dziećmi, • nauczyciele wspólnie opracowują
plany, wymieniają się bazą i doświadczeniami, •
przygotowują uroczystości przedszkolne, wspólnie
planują ich organizację, • przed rozpoczęciem roku
szkolnego dzielą się zadaniami dodatkowymi, • określają
zakres współpracy ze środowiskiem
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Numer Treść odpowiedzi
2

Realizowanie

Cytaty
• nauczyciele w trakcie roku szkolnego w radach
pedagogicznych i szkoleniach oraz w trakcie realizacji
projektów edukacyjnych wymieniają doświadczenia,
pomysły i propozycje, • wspólnie organizują dni
adaptacyjne dla nowych dzieci, • współdziałają w
przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez i uroczystości –
Festyn Rodzinny, Jasełka (wspólnie wszystkie grupy), •
opracowują program wychowawczy, • wszystkie grupy
przedszkolne biorą udział w konkursach plastycznych,
sportowych i innych, związanych z realizowanymi
projektami, • wspólnie realizują przedsięwzięcia
ekologiczne (sadzenie drzewek), zdrowotne "Czyste
powietrze", optymistyczne "Święto Optymizmu" z
udziałem zaprzyjaźnionych przedszkoli, • w ramach sieci
doskonalenia STAR (Sieć Twórczego Aktywnego Rozwoju
- sieć zawiązana w maju 2013 r.) z nauczycielami innych
przedszkoli realizowana jest zorganizowana współpraca.
W każdej placówce powołany jest koordynator sieci
przedszkolnej oraz wybierany jest koordynator z zespołu
dyrektorów do koordynowania działań. Celem sieci jest
dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i wspólne
wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie
problemów, • współpraca w między przedszkolnym
zespole ds. ewaluacji wewnętrznej SOWA (Szkoły
Organizujące Wspólną Autoewaluację), • analizowanie
stopnia realizacji podstawy programowej, • ocenianie
efektów współpracy z rodzicami, • praca w zespołach
przy dekoracji holu.

3

Analizowanie

• nauczyciele dokonują analizy działań w
sprawozdaniach półrocznych, na radach pedagogicznych
analizują sukcesy i porażki, dokonują modyfikacji swojej
pracy (zmiany merytoryczne, organizacyjne) • na radach
pedagogicznych nauczyciele rozmawiają o zmianach
organizacyjnych, • wspólnie dokonują ewaluacji
projektów edukacyjnych • przeprowadzą ewaluację
działań w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej – SOWA
(Szkoły Organizujące Wspólną Autoewaluację) .
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W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "
w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach
szkoły/placówki:
Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację swojej pracy (Wykres 1j) i współpracują z innymi
nauczycielami (Wykres 2j).
Do

ewaluacji

wybrali

tożsame

zagadnienia:

opracowanie

projektów

edukacyjnych,

system

motywacyjny, zajęcia diagnozujące, opracowanie programu zajęć dodatkowych, tworzenie kart
pracy, dobór metod i środków, opracowywane planu pracy dydaktyczno-wyrównawczej, planowanie
czasu pracy dzieci.

Wszystkie nauczycielki korzystają z pomocy innych, organizując spotkania, zajęcia

w ramach Sieci Twórczego Aktywnego Rozwoju STAR, wymianę doświadczeń poprzez prowadzenie zajęć
dodatkowych, wymianę doświadczeń w ramach lekcji koleżeńskich oraz wymianę doświadczeń w ramach
realizacji projektów i udział w doświadczeniach Szkoły Organizującej Wspólną Autoewaluację (SOWA). Wymianę
doświadczeń i współpracę w obecnym kształcie nauczyciele uznają za przydatną. W opinii dyrektora nauczyciele
współpracują podczas ewaluacji pracy własnej. Przykładem na podejmowanie działań w tym zakresie może być
ujednolicenie zapisów w planach pracy: "(...) Nauczyciele zastanawiają się nad efektami podejmowanych
działań stosowaniem odpowiednich metod i form pracy usprawnieniem funkcji rozwojowych dzieci opanowaniem
umiejętności wynikających z podstawy programowej, atrakcyjnością i indywidualizacją zajęć, skutecznym
rozwijaniem samodzielności wśród dzieci i skutecznym pozyskiwaniem rodziców do współpracy. W ramach sieci
doskonalenia zawodowego Sieć Twórczego Aktywnego Rozwoju, nauczyciele podczas wspólnych spotkań
wymieniają

się

doświadczeniami,

ciekawymi

rozwiązaniami,

problemami.

W ramach

projektu

między

przedszkolnego Szkoły Organizujące Wspólną Autoewaluację (...) nauczyciele dokonują wspólnej autoewaluacji
działań na poziomie innych placówek i razem w zespole dokonują modyfikacji, monitorowania swoich działań".
Nauczyciele pomagają sobie w ewaluacji pracy własnej m.in. w ramach wymiany doświadczeń, w trakcie
omawiania problemów na radzie pedagogicznej, w ramach zespołów doskonalenia nauczycieli oraz w ramach
spotkań Sieci Twórczego Aktywnego Rozwoju.
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Wymaganie:
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole systematycznie upowszechnia informacje na temat swojej pracy oraz podejmuje
szereg działań promujących wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. Działania
te

są skuteczne,

bowiem

jego

główni

przedstawiciele

dostrzegają

korzyści

wynikające

z uczęszczania dzieci do przedszkola.

Obszar badania:
prowadzonych

w

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć
przedszkolu

oraz

podejmowanych

działaniach.

Przedszkole

informuje

środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.
Przedszkole

prowadzi

działania

promujące

w środowisku

lokalnym

wartość

wychowania

przedszkolnego. W szczególności informacje te skierowane są do przyszłych przedszkolaków i ich
rodziców. W ankiecie dyrektor wymienia informacje, jakie trafiają do rodziców w celu przekonania ich
o pozytywnej wartości wychowania przedszkolnego: "Przedszkole najlepszym miejscem dla rozwoju każdego
dziecka. Poprzez zabawę, w naturalnym środowisku dzieci zdobywają umiejętności i wiedzę. Pokonują trudności,
rozwijają sprawności - ruchową, muzyczną, plastyczną, intelektualną, techniczną. Informujemy o tym rodziców
podczas zajęć otwartych, dni adaptacyjnych, na konsultacjach indywidualnych, pogadankach ze specjalistami
(tu mówimy w jaki sposób pracujemy z dziećmi aby osiągnęły dojrzałość szkolną). W okresie rekrutacji
rozwieszamy plakaty, w których promujemy wartości wychowania przedszkolnego oraz rozkładamy w różnych
punktach użyteczności publicznej ulotki o placówce. Wykorzystujemy także stronę internetową przedszkola
do promocji wychowania przedszkolnego (...), podczas zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych i imprez
prowadzimy rozmowy o korzyściach wypływających z uczęszczania do przedszkola (...), prowadzimy warsztaty
pedagogizacji w powołanym Klubie Optymistycznego Rodzica (...), promujemy przedszkole w mediach- Radio
Park, MTV, reportaże Happy, Optymista". Rodzice przyznają, że ich pociechy uczestniczyły w różnorodnych
imprezach organizowanych w przedszkolu, zanim stały się przedszkolakami: "Takie sygnały odbieraliśmy często,
w szczególności oglądając działania dzieci przedszkolnych na zewnątrz. Imprezy, w których uczestniczyły
przedszkolaki np. w szkole podstawowej, w korowodach z okazji Dnia Wiosny oraz innych imprezach
zewnętrznych zachęcały nas do skorzystania z oferty placówki, promującej umiejętności podopiecznych.
Przedszkole promuje się również dzięki uaktualnianej stronie internetowej, na której są prezentowane
osiągnięcia placówki i działalność edukacyjno-dydaktyczna w zakresie udziału w różnych projektach".
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W wymaganiu "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego" w odniesieniu do poziomu
wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar

badania:

Przedszkole

promuje

w

środowisku

lokalnym

wartość

wychowania

w środowisku

lokalnym

wartość

wychowania

przedszkolnego.
Przedszkole

prowadzi

działania

promujące

przedszkolnego. W opinii dyrektora do działań promujących placówkę należy zaliczyć te, które prowadzone są
na zewnątrz. Dyrektor wymienia szereg lokalnych działań, m.in:

●

udział dzieci w konkursach: na terenie przedszkola np. " Instrument dla malucha", konkursach
międzyprzedszkolnych "Kędzierzyn moje miasto", konkursach organizowanych przez instytucje np.
bibliotekę "Mieszkańcy naszych lasów" i konkursach ogólnopolskich "Konkurs na gazetkę dla rodziców"
(przedszkole

zajęło

III

miejsce),

"Konkurs

na reportaż

o optymistycznych

cechach"

oraz

w ogólnopolskim konkursie Optymistycznych Przedszkoli,
●

uczestniczenie dzieci w sportowych rozgrywkach np. Mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły nr 9
- I miejsce rok 2015 r., III miejsce rok 2014,

●

udział w konkursach muzycznych organizowanych przez Miejski Zespół Szkół nr 1: "Przegląd Piosenki
Przedszkolnej Trele–morele"- I miejsce rok 2015, przez Szkołę Podstawową nr 9: "Piosenka
przyrodnicza"- III miejsce rok 2015,

●

akcje np. zbieranie puszek, baterii, korków, w których zaangażowana jest całą społeczność
przedszkola,

●

akcja plecaczek pt .: "Przyjaciel przyrody i książek" – służy rozpowszechnianiu czytelnictwa wśród
dzieci i rodziców akcja "Cała Polska czyta Dzieciom",

●

współpraca z UNICEF-em w ramach akcji "Wszystkie kolory świata", w której dzieci i rodzice
przygotowywali laleczki w ramach akcji humanitarnej dla dzieci z Czadu i wiele innych.

Partnerzy przedszkola również przychylnie wypowiedzieli się na temat działań prowadzonych na zewnątrz przez
przedszkole, a promujących placówkę w środowisku lokalnym: " Cyklicznie - wrześniowe wizyty w szkole
w ramach dni przedszkolaka. Przedszkole uczestniczy w dziele krzewienia kultury w harmonijnym rozwoju
dziecka, jest ambasadorem radia. Realizowanych jest szereg programów w ramach Optymistycznego
Przedszkola. W tym zakresie np. rodzice mają przygotowanych przez nauczycieli 14 warsztatów. Istnieje "Klub
optymistycznych rodziców". Również przedstawiciel organu prowadzącego, potwierdził promowanie wartości
wychowania przedszkolnego: "(..) te dzieci widać na każdej dużej imprezie. I nie są to tylko festyny rodzinne
czy pikniki. Delegacja przedszkolaków przyjechała do Urzędu Miejskiego z optymistycznym przesłaniem
w ramach programu "Optymistyczne przedszkole".
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Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.
Placówka jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Głównym jej atutem jest
umiejętność
zewnętrznych.

promocji
Odbywa

oraz

pokazania

się

m.in.

to

umiejętności

poprzez

uczestnictwo

przedszkolaków
dzieci

w festynach,

w uroczystościach
piknikach

i innych

uroczystościach otwartych. Rodzice wyrażają pozytywną opinię na temat pracy przedszkola (Wykres 1j),
natomiast partnerzy w wywiadzie podkreślili: "Przedszkole jest szczególnym miejscem dla dzieci i ich rodziców
(...), nauczyciele nigdy nie odmawiają pomocy (...), współpraca jest bardzo owocna i konstruktywna".

Wykres 1j
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Wymaganie:
Rodzice są partnerami przedszkola

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole

umożliwia

inicjowania

działań

rodzicom

oraz

bycia

wyrażanie

opinii

"kreatywnym

na temat

rodzicem".

swojej

pracy

Pozyskiwane

i zachęca

opinie

mają

ich do
wpływ

na działania placówki. Przedszkole prowadzi wiele działań wspierających rozwój dzieci wspólnie
z rodzicami lub w uzgodnieniu z nimi, którzy są włączani w prace przedszkola podczas organizacji
imprez, konkursów, wycieczek, teatrzyków, koncertów czy

akcji charytatywnych. Nauczyciele

informują rodziców o rozwoju dzieci i wspierają ich w wychowaniu.

Obszar badania: Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice chętnie dzielą
się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy przedszkola, gdyż wiedzą iż ich opinie brane są
pod uwagę w modyfikacji koncepcji pracy oraz wielu innych działaniach prowadzonych przez
placówkę (Wykres 1j).

Najczęściej występującą formą dzielenia się opiniami na temat działalności

przedszkola wymienianą przez rodziców są zebrania grupowe, indywidualne rozmowy w ramach godzin spotkań
dla rodziców oraz przy okazji uroczystości przedszkolnych (Wykres 1w). Rzadziej rodzice wymieniają takie
formy

kontaktu

jak poczta

Facebooka, skarbonka

internetowa, skrzynia

kreatywności

i pomysłów i

pomysłów,

ankiety.

kontakt

Dzięki

telefoniczny

sugestiom

rodziców

oraz

strona

w przedszkolu

sukcesywnie następuje wiele zmian. Dyrektor wymienia działania podjęte w wyniku propozycji rodziców. Należą
do nich

m.in

instalacja

domofonu,

organizowanie

zakończenia

dla

sześciolatków,

utworzenie

skrzynki

do wyrażania opinii rodziców na temat pracy placówki, zorganizowanie kocopiłki (dyscypliny sportowej dla
rodziców)

i wiele

innych.

Podczas

obserwacji

przedszkola

można

zaobserwować

miejsca,

w których

zamieszczone są informacje przeznaczone dla rodziców. Dotyczą one m.in. planowanych imprez, wycieczek,
oferty edukacyjnej, jadłospisu najważniejszych wydarzeń. Na korytarzach wiszą również wytwory dziecięce.
Przed każdą salą stoją tablice, na których dzieci dla informacji swojej i rodziców zaznaczają, w jakiej ilości
spożyły posiłek. Zarówno na stronie internetowej jaki na tablicach informacyjnych wiszących w szatni podane są
możliwości kontaktu z nauczycielkami, dyrekcją i możliwości wyrażenia opinii. Rodzice w wywiadzie wymienili
działania, na które mieli realny wpływ (Tabela 1). Kluczowe, na które rodzice zwrócili szczególną uwagę dotyczą
zmiany ubezpieczyciela, remontu kuchni, modyfikacji jadłospisu i inne.
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Wykres 1j

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmodyfikowane przez przedszkole pod

wpływem opinii rodziców? Jeżeli tak, to proszę podać przykłady. [WR] (8137)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

zmiana ubezpieczyciela

2

remont kuchni

Cytaty
przygotowania dokumentacji aby wykazać potrzebę
remontu trwały przez 2 lata

3

jadłospis

zupy tradycyjne zamienione zostały na zupy o
konsystencji kremów

4

konkursy dla rodziców, dla rodziców z dziećmi

5

remontu placu zabaw

zmodyfikowanie jadłospisu: zdrowo - za stawkę
żywieniową

Obszar badania: W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Dyrektor i nauczyciele informują, iż przedszkole współpracuje z rodzicami. Świadczy o tym podjęcie
wspólnych działań

wspierających

rozwój

dziecka.

Kontakt

nauczycieli

z rodzicami

umożliwia

wspólne formułowanie celów przedszkola i określanie zadań do wykonania. Ważnym dokumentem
planowania, jest plan współpracy z rodzicami. Sporządzają go nauczycielki w każdej grupie wiekowej i zgodnie
z jego wytycznymi prowadzą całoroczną współpracę ze środowiskiem rodzinnym przedszkolaków. Rodzice mają
możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu
decyzjach. Udzielają pomocy w organizowaniu imprez takich jak Dzień Babci, Festyny, Dzień rodzinny, Mikołaj,
sadzenie drzewek i wiele innych. Rodzice angażują się również w akcję "Cała Polska czyta dzieciom", biorą
udział w zajęciach otwartych, zbiórkach korków, baterii, odpadów, żołędzi, karmy dla zwierząt, w akcjach
charytatywnych MONAR-u i UNICEF-u. Rodzice udzielają swej pomocy w organizacji konkursów i wycieczek.
Opiniują działania pracy nauczyciela, w ramach programu wychowawczego, koncepcji i innych prac przedszkola.
Podejmują się również w ramach wspomagania placówki pisania pism do Organu prowadzącego w sprawie
dofinansowania placówki do niezbędnych remontów. Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania
rodziców w wychowaniu dzieci. W ciągu roku odbywają się zebrania grupowe, konsultacje indywidualne wg
potrzeb, informacje i artykuły na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej placówki. Rodzice biorą udział
w warsztatach z psychologiem, logopedą. Nauczyciele informują rodziców na bieżąco o postępach dziecka oraz
o możliwościach rozwoju każdego dziecka. Rodzice w ankiecie potwierdzają fakt, że rozmowy na temat
możliwości rozwojowych dziecka mają miejsce (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar

badania:

Rodzice

współdecydują

w

sprawach

przedszkola

i

uczestniczą

w

podejmowanych działaniach służących rozwojowi dzieci.
Zarówno według opinii dyrektora przedszkola jak i rodziców, największy wpływ rodziców zaznacza
się w

kwestiach

z rodzicami

organizacyjnych,

programy

autorskie,

wychowawczych
innowacje

i dydaktycznych.

pedagogiczne,

Rada

Nauczyciele
Rodziców

konsultują

współdecyduje

w planowaniu uroczystości przedszkolnych i planowaniu wycieczek . Rodzice opiniują również Program
Wychowawczy i Koncepcję Pracy. Podejmują decyzje dotyczące wyboru zajęć dodatkowych np. religii.
Zaangażowanie rodziców jest widoczne również przy projektowaniu jadłospisów i dań. Rodzice wybierają też
ofertę najkorzystniejszej ich zdaniem firmy ubezpieczającej. W kwestii organizacji imprez cyklicznych rodzice
decydują o wyborze paczek na Mikołaja. Zapytani o częstotliwość uczestnictwa w podejmowaniu działań 65%
rodziców deklaruje, że działania podejmuje często, 13% zawsze natomiast 22% badanych rzadko uczestniczy
w działaniach na rzecz placówki (Wykres 2j). Blisko 70 % ankietowanych rodziców wskazuje na fakt
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach przedszkola. Istnieje jednak odsetek 30%, który takiego
zaangażowania nie deklaruje (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

W wymaganiu "Rodzice są partnerami przedszkola" w odniesieniu do poziomu wysokiego
zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
Rodzice partycypują w decyzjach podejmowanych na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. W opinii
dyrektora mają oni możliwość zgłaszania swoich pomysłów i uwag w każdym momencie. Przedszkole
prowadzi wiele działań wspierających rozwój dzieci wspólnie z rodzicami lub w uzgodnieniu z nimi. Rodzice są
włączani w prace przedszkola podczas organizacji imprez, konkursów, wycieczek, teatrzyków, koncertów, akcji
(akcje charytatywne), kampanii edukacyjnych (np. Cała Polska czyta dzieciom), zajęć (prezentacja zawodów
wykonywanych przez rodziców), a także prowadzonych na terenie placówki badań profilaktycznych. " Pani
Dyrektor często prosi o sugestie dotyczące kształtu imprez i uroczystości np. mikołajki. Zgłosiliśmy też
propozycję organizacji kiermaszu świątecznego, przy okazji którego robimy ozdoby. Przebieg Jasełek to nasza
inicjatywa. Propozycje wyjść do koszarów wojskowych, "zagrody ekologicznej" i "wioski indiańskiej" to też nasza
inicjatywa. Propozycje możemy składać wrzucając również posty do tzw. "puszki kreatywności", ustawionej
na korytarzu. Zgłosiliśmy również propozycję zajęć fitness dla przedszkolaków" powiedzieli podczas wywiadu
rodzice. Dyrektor w ankiecie przyznaje, iż rodzice w ostatnim roku podjęli również decyzje dotyczące:
"Wyeliminowania słodyczy z systemu nagradzania,utworzenia skrzynki dla rodziców do wyrażania opinii oraz
przedstawiania oczekiwań i wniosków, remontu placu zabaw, zorganizowania występów Jasełkowych na dużej
scenie w Domu Kultury "Chemik".
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Obszar badania: Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców.
Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców. Dotychczasowe pomysły rodziców są akceptowane
i sukcesywnie realizowane (Wykres 1j). Należą do nich m.in propozycje dotyczące modyfikacji
menu, sugestie dotyczące kształtu imprez i uroczystości np. mikołajki, propozycje dotyczące
organizacji kiermaszu świątecznego, przebieg jasełek, wyjścia do koszarów wojskowych, "zagrody
ekologicznej"

i "wioski

przedszkolaków

i inne

indiańskiej",
(Wykres

1o).

propozycje
Rodzice

zajęć

zauważają

zajęć
wiele

sportowych
korzyści,

np.

fitness

wynikających

dla

z działań

zainicjowanych przez nich samych. Jako kluczowe wymieniają budowanie ich więzi z dziećmi, przełamanie
bariery ośmieszenia się przed dzieckiem, dawanie dobrego przykładu własną postawą. W opinii dyrektora,
pomysły zgłaszane przez rodziców korespondują z koncepcją pracy placówki, dzięki czemu rodzice mają
poczucie bycia jej współtwórcami. Otwarta postawa dyrektora, sprawia że jest on świadomy korzyści jakie płyną
z możliwości takiej współpracy z rodzicami. W Jego opinii zainicjowane przez rodziców działania maja wpływ na:
"(...) rozwijanie wartości rodzinnych poprzez angażowanie się rodziców w różne obszary działalności
przedszkola (...), dzięki występom teatralnym przez Klub Rodzica dzieci dostrzegają talenty swoich rodziców, są
dumne z występów, uczą się nowych ról (...), dzieci mają możliwość poznania różnych zawodów, uczą się
wyborów, rozwijania zainteresowań,przedszkole integruje się ze środowiskiem lokalnym i uczestniczy w życiu
społecznym".

Wykres 1j
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Wykres 1o
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Wymaganie:
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole

regularnie

Organizuje działania

współpracuje

na rzecz

z podmiotami

społeczności

lokalnej

działającymi

i czynnie

w środowisku

lokalnym.

uczestniczy.

Podejmuje

w nich

różne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi mające wpływ
na rozwój umiejętności,
razem z

partnerami

uzdolnień

i rodzicami

i zainteresowań
przynoszą

dzieci.

wzajemne

Działania

korzyści,

przedszkola

służą

realizowane

integracji

środowiska

oraz upowszechnianiu wychowania przedszkolnego.

Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska
lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Działania przedszkola na rzecz środowiska lokalnego są adekwatne do jego potrzeb, nakierowane
na niesienie pomocy i kompleksowego wsparcia. Przedszkole pozyskuje informacje na temat
potrzeb

i możliwości

środowiska

poprzez

rozmowy

z rodzicami,

przedstawicielami

różnych

instytucji. Dyrektor, nauczyciele i partnerzy poinformowali, że przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości
środowiska

i podejmuje

działania,

mające

na celu

ich

zaspokojenie.

Zdaniem

organu

prowadzącego,

do najistotniejszych potrzeb lokalnej społeczności należą: promowanie przedszkola, jako formy wychowania
i przygotowania do obowiązków szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia na co dzień oraz zaszczepienie
elementów kultury fizycznej a także uczestnictwo w kulturze. Zdaniem partnerów i rodziców, w odpowiedzi
na potrzeby środowiska lokalnego, przedszkole na różne sposoby promuje swoje działania na forum miasta,
uczestnicząc

w różnych

działaniach

artystycznych,

akcjach

społecznych,

projektach.

Przedszkole

jest

Ambasadorem Polskiego Radia, otrzymało też od prezydenta symboliczny "klucz do miasta".

Obszar badania: Przedszkole w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i
organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Przedszkole systematycznie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, podejmuje działania
na rzecz

dzieci.

Partnerzy

pomagają

placówce

w organizacji

zajęć

profilaktycznych,

imprez

środowiskowych, turniejów sportowych i akcji charytatywnych. Wspierają w pozyskiwaniu sprzętu
oraz

pomocy

dydaktycznych

dla

dzieci.

Współpraca

ze

środowiskiem

lokalnym

wzbogaca

doświadczenia przedszkolaków, rozbudza wśród nich ciekawość świata. Pozwala poznać bliższą i dalszą
okolicę, uwrażliwia na problemy innych i środowiska lokalnego, uczy tolerancji, rozpowszechnia osiągnięcia
dzieci oraz przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Współpraca ze szkołą związana jest z okresem
adaptacyjnym sześcio- i siedmiolatków. Wspólnie z podmiotami przedszkole wspólnie realizuje programy
i projekty edukacyjne. Zdaniem dyrektora pozwala to na wzbogacenie wiedzy i umiejętności dzieci w wielu
obszarach rozwoju, podsycanie zainteresowań wychowanków, kształtowanie postaw prospołecznych, wspieranie
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rozwoju prospołecznego dzieci, integrację społeczności dziecięcej czy podniesienie atrakcyjności pobytu dziecka
w przedszkolu. Zdobywanie przez dzieci nowych doświadczeń, poznawanie i otwieranie się na potrzeby
środowiska

rozwija

wrażliwość

emocjonalną

i pobudza

wszechstronne

zainteresowania

dzieci. Zdaniem

partnerów przedszkole prowadzi szereg działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Na przykład
współpraca

z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną

polega

oprócz

standardowych

badań

dzieci

oraz

uczestnictwo w obserwacjach, na realizacji oferty edukacyjnej dla rodziców (jeden z omawianych tematów
dotyczył dojrzałości szkolnej dziecka). Tudzież współpraca z siecią przedszkoli skupionych wokół programu
"Optymistyczne

przedszkole"

polega

na organizacji

warsztatów,

wymianie

doświadczeń,

wsparciu,

na uczestnictwie w zajęciach oraz grupach roboczych, opracowywaniu systemów motywacyjnych. Wzbogacająca
i ważna jest również współpraca w ramach Sieci Twórczego Aktywnego Rozwoju (STAR). Przedszkole jest
bardzo aktywne w programie "Dziecięca Kraina Aktywności". Nieustannie szkoli się w pakiecie z zakresu
"Podwyższania umiejętności nauczyciela" oraz "Rozwijania inteligencji wielorakich". Dyrektor przedszkola
do działań dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych z powodzeniem we współpracy z instytucjami
zewnętrznymi, zalicza:

●

międzyprzedszkolne obchody Dnia Optymizmu w Parku Pojednania,

●

bal karnawałowy organizowany przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu,

●

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z Policją/bezpieczeństwo, kontakt z psem policyjnym/,

●

zajęcia ewakuacyjne z udziałem jednostki straży pożarnej,

●

optymistyczne powitanie wiosny,

●

udział w V edycji akcji ”Przyjaciele przyrody i książek” organizowanej przez bibliotekę polegającej
na samodzielnym dokonywaniu wyboru plecaczka wypełnionego książkami,

●

udział w akcjach charytatywnych: MONAR - Podziel się zabawką, zbieranie korków - dla dzieci
niepełnosprawnych,

●

udział w projekcie ”Przyjaciele zwierząt” przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt zbieranie karmy dla zwierząt ze schronisk,

●

udział w Domu Kultury "Komes" w lekcjach regionalnych,

●

przygotowanie

i prezentowanie

przedstawienia

teatralnego,

pt.

Jaś

i Małgosia

dla

dzieci

z zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz rodziców,
●

udział w warsztatach plastycznych z seniorami w Domu Dziennego Pobytu "Wrzos",

●

aktywne słuchanie bajek czytanych przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu "Wrzos" w ramach
projektu „Cała Polska czyta dzieciom”.

Natomiast za najważniejsze działania przedszkola w sferze organizacyjnej dyrektor uznała:

●

udział

dzieci

w strojeniu

choinki

świątecznej

w Urzędzie

Miasta

Kędzierzyn-Koźle

ozdobami

samodzielnie wykonanymi przez dzieci,
●

wspólny projekt SOWA /Szkoła Organizująca Wspólną Autoewaluację pod kierunkiem prof. D. Elsner
z Przedszkola Publicznego nr 24 i Przedszkola Publicznego nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, Przedszkola
Niepublicznego "Stokrotka" w Gliwiach,

●

Sieć Twórczego Aktywnego Rozwoju - sieć doskonalenia nauczycieli z Przedszkoli Publicznych nr
5,9,24,8 z Kędzierzyn-Koźla,
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●

przyznanie Herbu Optymizmu - Certyfikatu Doskonałości przyznawanego przez Ośrodek Doskonalenia
"Partner" w Gliwicach

●

szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Partner w Gliwicach - „Jak rozwijać
inteligencje wielorakie w Optymistycznym Przedszkolu”,

●

udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli - "Rozwój kompetencji - Liderzy
w Optymistycznym Przedszkolu".

W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym przynosi obopólne korzyści i niewątpliwie
wpływa na rozwój środowiska. W opinii dyrektora, poszerza ona horyzonty myślowe dzieci
korzystnie wspierając ich holistyczny rozwój. Do najważniejszych korzyści, jakie odnosi przedszkole
współpracując z podmiotami środowiska lokalnego dyrektor zalicza: "(...) podniesienie atrakcyjności wizerunku
przedszkola, propagowanie bezinteresownej pomocy innym ludziom, uwrażliwienie na los potrzebujących
(współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt), prezentacja umiejętności wychowanków dla szerszej
społeczności, promocja przedszkola w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
(współpraca z Domem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu), integracja ze środowiskiem lokalnym, zapewnienie
przedszkolakom lepszej adaptacji w szkole, wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
zapewnienie

rodzicom

wychowanków

Psychologiczno-Pedagogiczną

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w Kedzierzynie-Koźlu),

promowanie

(współpraca

przedszkola

i miasta

z Poradnią
na zjazdach

ogólnopolskich Optymistycznych Przedszkoli (wykonywanie kartek z okazji Dnia Optymisty)". Instytucje
działające w środowisku lokalnym również odnoszą korzyści ze współpracy z przedszkolem. Podczas wywiadu
partnerzy

placówki

wskazali

pozytywne

aspekty

współpracy

z przedszkolem.

Przedstawiciele

poradni

psychologiczno-pedagogicznej wskazali na trafność i rzetelność diagnozy dzieci zgłaszających się do instytucji,
dzięki informacjom pozyskanym od nauczycieli na wczesnym etapie rozwoju. Uczestniczący w wywiadzie
dyrektor szkoły postawowej, do której dzięki bliskiemu sąsiedztwu placówki najczęściej przechodzą dzieci
z przedszkola, podkreślił wszechstronne przygotowanie do edukacji szkolnej z uwzględnieniem elementu
adaptacji

do warunków

i środowiska

szkoły.

W opinii

wszystkich

partnerów

ważnym

czynnikiem

jest

prowadzenie w porozumieniu ze służbami publicznymi edukacji i wychowania w zakresie bezpieczeństwa
od najwcześniejszych

lat.

Wszechstronny

rozwój

nauczycieli

i współpraca

w ramach

sieci

przedszkoli

i realizowanych programów pozwala dzieciom uczestniczyć w dobrze zorganizowanym i przeprowadzonym
procesie edukacji.
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Obszar badania:

Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa
korzystnie na rozwój dzieci. Dyrektor przedszkola wymienia wiele korzyści, jakie placówka odnosi dzięki
nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami, do najważniejszych zaliczając:wzbogacenie wiedzy i umiejętności
dzieci w wielu obszarach rozwoju,

●

rozwijanie zainteresowań wychowanków,

●

kształtowanie postaw prospołecznych i wspieranie rozwoju prospołecznego dzieci,

●

integracja społeczności dziecięcej,

●

podniesienie atrakcyjności pobytu dziecka w przedszkolu,

●

zdobywanie przez dzieci nowych doświadczeń, poznawanie i otwieranie się na potrzeby środowiska,

●

rozwijanie wrażliwości.

Korzyści takowe dostrzegają również nauczyciele podkreślając, walory wspólnych działań. Nauczyciele upatrują
korzyści ze współpracy przede wszystkim w pokonywaniu nieśmiałości przez dzieci oraz nabywaniu umiejętności
odpowiedniego zachowania się w różnorodnych, czasami nieznanych dla dzieci wcześniej sytuacjach. Podobnego
zdania są rodzice (Wykres 1j), którzy z kolei doceniają dzięki współpracy z partnerami, możliwość poznania
przez ich dzieci różnorodnych zawodów podczas uczestniczenia w zajęciach tematycznych. W wywiadzie
przeprowadzonym z partnerami dostrzega się ich otwartość na współpracę z placówką. Przedstawiciele instytucji
współpracujących za najważniejsze korzyści ze współpracy uznali wszechstronne przygotowanie do edukacji
szkolnej z uwzględnieniem elementu adaptacji do warunków i środowiska szkoły. Zwrócili oni uwagę na to, iż
ważnym czynnikiem współpracy jest prowadzenie zajęć w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w porozumieniu
ze służbami publicznymi od najwcześniejszych lat. Wszechstronny rozwój nauczycieli i współpraca w ramach
sieci przedszkoli i realizowanych programów pozwala dzieciom uczestniczyć w dobrze zorganizowanym
i przeprowadzonym procesie edukacji.
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Wykres 1j
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Wymaganie:
Przedszkole

w planowaniu

pracy

uwzględnia

wnioski

z analizy

badań

zewnętrznych

nauczycieli

do planowania

i wewnętrznych

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Badania

wewnętrzne

pracy. Wnioski

i zewnętrzne

wynikające

są

z tych

wykorzystywane
badań

służą

przez

weryfikacji

pracy

przedszkola

i doskonaleniu dotychczasowych działań. Wysiłki wychowawcze i edukacyjne podejmowane są
z uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej.

Obszar badania: W przedszkolu analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w
celu podniesienia jakości procesów edukacyjnych.
Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w przedszkolu, wykorzystane są w pracy
z dziećmi.
Wnioski i rekomendacje są adekwatne do wyników ewaluacji wewnętrznej, np:.

●

program wychowawczy uzupełnić o wartości z obszaru patriotycznego,

●

program wychowania ma poprawną strukturę,

●

wartości wychowawcze zawarte w programie wychowawczym są znane, akceptowane i uzgadniane
z dziećmi i rodzicami,

●

nauczyciele korelują plany pracy z programem wychowawczym.

Obszar badania: Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z
uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze. Tworzą programy i plany
wspomagające rozwój

dziecka.

Przedszkole

wychowawczego, a także współpracy z rodzicami

rozwija

i doskonali

system

oddziaływania

czy jakości kontaktów interpersonalnych.

W

ubiegłym roku szkolnym dokonano modyfikacji Programu Wychowawczego. Opracowano i przyjęto do realizacji
nowy

Program

Wychowawczy,

zaopiniowany

i przyjęty

przez

Radę

Rodziców.

Program

Wychowawczy

udostępniony został na stronie internetowej przedszkola. Na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej
postanowiono dokonać następujące zmiany:
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●

Wypracować kontrakty z rodzicami promujące wartości przedszkola. Przy współudziale rodziców
opracowane zostały kontrakty, których kolejne punkty podlegają wspólnej dyskusji, a następnie
zostały zatwierdzone podpisem obecnych. Kontrakty zawierają treści, w oparciu o które istnieje
wzajemne wsparcie w działaniach wychowawczych dla dobra dziecka.

●

Przeprowadzić szkolenie nauczycieli z zakresu komunikacji w celu polepszenia współpracy z rodzicami
– rozmowy z rodzicami. Planuje się w ramach sieci doskonalenia STAR zorganizować szkolenie
z zakresu współpracy z rodzicami „Jak należy rozmawiać z rodzicami”.

●

Prowadzić na bieżąco stronę internetową przedszkola lub stworzyć grupowe profile Facebook (profile
zamknięte, tylko dla rodziców danej grupy). Dokonano aktualizacji strony internetowej z początkiem
roku szkolnego, utworzono jeden profil przedszkolny, na którym będą umieszczane informacje,
zdjęcia,

opinie

na temat

pracy

przedszkola,

propozycje

działań

angażujących

rodziców

i wychowawców.

Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i
zewnętrznej

są

przez

przedszkole

monitorowane

i

analizowane,

a

w

razie

potrzeby

modyfikowane.
Nauczyciele monitorują i analizują podejmowane przez siebie działania. Wprowadzają do realizacji
wnioski i modyfikują ich użyteczność na podstawie obserwacji i badań wewnętrznych (Tabela 1).
Po stronie dostrzeganych efektów, wynikających z działań objętych wcześniejszym monitoringiem nauczyciele
wymieniają:

●

efektywne planowanie działań z tematyki kompleksowej dotyczącej treści patriotycznych,

●

poprawa wzajemnych relacji nauczyciel – rodzic w wyniku opracowania i przestrzegania przez obie
strony KONTRAKTU,

●

efektywniejsza komunikacja z rodzicami poprzez skrzynkę mailową oraz portal Facebook,

●

wykorzystywanie przez nauczycieli w swojej pracy nowych aktywizujących formy spotkań z rodzicami.

Ponadto systematycznie prowadzona jest obserwacja bezpośrednia dzieci, a wyniki jej wykorzystuje się
do planowania

pracy,

adekwatnie

do możliwości

i potrzeb

dzieci.

Nauczyciele

współtworzą

przestrzeń

edukacyjną, prowadzą konsultacje ze specjalistami, przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej. Również
w opinii dyrektora w przedszkolu analizuje się wyniki badań wewnętrznych dotyczących wspomaganiu rozwoju
i edukacji dzieci, służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych. Nauczyciele planują i podejmują
działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem badań wewnętrznych oraz wniosków odpowiednio
do potrzeb przedszkola. Działania te są monitorowane i modyfikowane. Badania są przeprowadzane w celu
określenia poziomu dojrzałości szkolnej u dzieci, które zakończyły wychowanie.
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W

wymaganiu

"Przedszkole

w planowaniu

pracy

uwzględnia

wnioski

z analizy

badań

zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: W przedszkolu nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.
Wszyscy

nauczyciele

analizują

wyniki

badań

zewnętrznych

i wewnętrznych

(Wykres

1j),

dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Według dyrektora i nauczycieli do planowania
pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola wykorzystuje się informacje pozyskane w czasie
rozmów z rodzicami, ankiet, obserwacji dzieci, informacje otrzymane z analiz opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szeregu badań. Należą do nich badanie gotowości szkolnej,
badania prowadzone przez specjalistów (logopeda), ewaluacji wewnętrznej, diagnozy wstępnej i końcowej.
Według dyrektora z badan tych korzystają wszyscy nauczyciele. Ponadto w oparciu o literaturą psychologiczną
i pedagogiczną oraz analizowane w niej badania dokonano analizy treści dotyczących nawyków żywieniowych
dzieci, a ich otyłością,rolą rodziców w rozwoju zainteresowań rekreacją fizyczną dzieci w wieku przedszkolnym,
oraz warunkami jakie powinny spełniać przedszkola aby prawidłowo kierować aktywnością fizyczną dzieci.
Przykłady analizy innych badań zawiera Tabela 1.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Proszę wymienić, jakie badania zewnętrzne poznał Pan/i w tym lub poprzednim roku
szkolnym oraz jakie istotne wnioski z nich płyną? [AN] (10500)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

"Twórcze przedszkolaki w percepcji Rodziców i

Rodzice oczekują przedszkola przyjaznego,

nauczycieli" i "Oczekiwania rodziców wobec

akceptującego dziecko takim, jakie ono jest. Zwracają

reformującego się przedszkola."

uwagę na bezpieczeństwo, wykwalifikowaną kadrę oraz
chęć do współpracy z rodziną przedszkolaka. Większość
rodziców chce by przedszkole przygotowywało dziecko
do nauki szkolnej i aby sześciolatki pozostały w
przedszkolu. Rodzice opowiadają sie za zmniejszeniem
liczebności grup dla dobra ich pociech.

2

Instytut Badawczy Millward Brown na zlecenie Instytutu

Głównym celem badania było znalezienie sposobu

Badań Edukacyjnych, przy wsparciu Ministerstwa

skutecznego wspierania rozwoju mowy oraz nauki

Edukacji Narodowej realizował badanie „Uwarunkowania

czytania i pisania wśród dzieci rozpoczynających proces

Umiejętności Komunikacyjnych Dziecka”

edukacji. Badanie realizowane było na szeroką skalę w
placówkach na terenie całej Polski i obejmowało udział
dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, ich
rodziców oraz wychowawców. W naszym przedszkolu
badania te odbyły się w miesiącu wrześniu i grudniu
2014r. Wnioski z badania dostarczą cennej wiedzy, która
pomoże opracować skuteczne sposoby wspierania
rozwoju mowy i umiejętności czytania i pisania.

Obszar badania: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
Wszyscy nauczyciele wykorzystują wyniki różnorodnych zewnętrznych badań i analiz, odpowiednie
do potrzeb wychowanków przedszkola. Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele wykorzystują w swojej
pracy różne zewnętrzne badania edukacyjne. Zgodnie z danymi pochodzącymi od dyrektora nauczycielki
śledzą różne publikacje naukowe, w których wykorzystuje się badania sporządzane przez Instytut Badań
Edukacyjnych.
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Obszar badania:

W przedszkolu wykorzystuje się informacje dotyczące dzieci, które

zakończyły wychowanie przedszkolne.
Zdaniem nauczycieli gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym
źródłem danych, które wykorzystujemy do planowania, realizowania i udoskonalania prowadzonych
procesów edukacyjnych. Przedszkole dokonując analizy ankiet, otrzymuje dane o stopniu osiągnięcia celów,
które sobie postawiło. Zbierane dane służą do ewaluacji własnej pracy, modyfikacji oferty edukacyjnej,
podniesienia skuteczności działań przedszkola. W opinii

dyrektora dane na temat losów absolwentów są

kluczowe dla budowania i modyfikowania obrazu absolwenta. Ostatnie systematyczne badanie było realizowane
w ubiegłym roku szkolnym w ramach projektu, szczegóły obrazuje Tabela 1.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Czy przedszkole gromadzi informacje o losach dzieci, które zakończyły wychowanie

przedszkolne? Jeżeli tak, to jakie i jak je wykorzystuje? [AD] (10502)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Ostatnie badania były przeprowadzane w roku

Placówka nasza kieruje ankiety do nauczycieli klas

2014/2015 w ramach projektu ewaluacyjnego:

pierwszych i rodziców w celu pozyskania informacji o

"Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci,

adaptacji dzieci w szkole. Dzięki informacjom z ankiety

które uczęszczały do przedszkola".

uzyskujemy odpowiedzi, że absolwenci aktywnie
uczestniczą z zajęciach, szybko zaadoptowali się w
szkole, większość bardzo dobrze jest przygotowana do
szkoły. Odpowiedzi rodziców potwierdzają wnioski
nauczycieli. Rozmawiamy także z nauczycielami klas
początkowych, obserwujemy naszych wychowanków
podczas wizyt z przedstawieniami i spotkaniami Sami
rodzice również informują nas o postępach i sukcesach
dzieci, przychodząc do przedszkola po młodsze
rodzeństwo. Dużą radość sprawiają nam nasi
wychowankowie, którzy po latach przyprowadzają swoje
pociechy do naszego przedszkola. Wszelkie informacje o
losach absolwentów wykorzystujemy do poprawy pracy,
służą nam jako wskaźnik zmian, ulepszeń i modyfikacji w
procesie doskonalenia pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Nasi absolwenci często
promują przedszkole w środowisku.
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Wymaganie:
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Zarządzanie

przedszkolem

zapewnia

bardzo

dobre

warunki

lokalowe

oraz

wyposażenie

do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz zespołowej pracy nauczycieli. Widać to
między

innymi w

wyposażenia

dbałości

o wysoką

i pomocy dydaktycznych

efektywność
oraz

pracy,

przygotowanie

poprawę
zawodowe

warunków

lokalowych,

nauczycielek.

Ważnym

elementem zarządzania jest dbałość o właściwe relacje międzyludzkie i włączanie wszystkich
podmiotów placówki w podejmowanie decyzji na rzecz jej rozwoju. Dyrektor podejmuje skuteczne
działania zapewniające

placówce

odpowiednie

do potrzeb

wspomaganie

zewnętrzne

i jest

otwarty na współpracę z innymi instytucjami, co przyczynia się do rozwoju przedszkola.

Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
W przedszkolu zapewnia się warunki do rozwoju dzieci, na co wpływ ma staranne wyposażenie sal,
umożliwiające realizację procesu dydaktycznego. Dyrektor i większość nauczycieli są zdania,
że przedszkole

zapewnia

dzieciom

odpowiednie

warunki

lokalowe

(Wykres

2j).

Większość

ankietowanych rodziców ocenia bazę dydaktyczną i wyposażenie placówki jako odpowiednią (Wykres 1j).
Zdaniem dyrektora oraz organu prowadzącego warunki lokalowe i wyposażenie są odpowiednie do realizowania
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych w przedszkolu programów nauczania
i realizacji koncepcji pracy. Przedszkole mieści się w przestronnym budynku, sale są duże, wyposażone w meble
dostosowany do bezpiecznych zabaw, zajęć dzieci. Przy każdej sali wyremontowana łazienka. Sale wyposażone
w liczne zabawki, pomoce dydaktyczne, układanki rozwijające inteligencje wielorakie dzieci. Przedszkole posiada
nowy plac zabaw dla dzieci, wyremontowaną piaskownicę, alejki spacerowe. Remontowane jest zaplecze
kuchenne. Trwają prace termomodernizacji części budynku. Przedszkole posiada pracownię dla specjalisty,
bibliotekę, pokój nauczycielski z komputerem dla nauczycieli. Natomiast za słabą stronę dyrektor uznał brak
podjazdu dla wózków.
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Wykres 1j

Obszar badania:

Wykres 2j

Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Dyrektor skutecznie zachęca nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz stwarza im warunki
do pracy zespołowej. Wszyscy nauczyciele wskazali, że w przedszkolu zapewniono im możliwość
pracy

własnej

i przygotowania

do zajęć

oraz

zapewniono

dostęp

do odpowiednich

zasobów

przydatnych do rozwoju zawodowego, co potwierdzają obserwacje zajęć i placówki.
Nauczyciele deklarują swój udział, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w różnych formach doskonalenia zawodowego
(Wykres 1w). Dyrektor systematycznie inspiruje nauczycieli do pracy zespołowej (Wykres 4j). Zachęca ich
również

do efektywnej

wewnętrznych,

zgodnie

pracy

indywidualnej

z potrzebami

oraz

określonymi

poprzez
przez

organizowanie

samych

szkoleń

nauczycieli.

zewnętrznych

Finansuje

różne

czy

formy

doskonalenia zawodowego, a także stosuje różne formy doceniania osiągnięć i sukcesów w pracy nauczycieli
(Wykres 3j). Zdaniem nauczycieli dyrektor kilka razy w miesiącu upowszechnia wiedzę na temat najlepszych
praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela (Wykres 6j), jak również dba o profesjonalną
komunikację między nauczycielami (Wykres 5j). W placówce istnieją także dogodne warunki do korzystania
z zasobów przydatnych do rozwoju zawodowego (Wykres 2j) oraz warunki przygotowania się do zajęć (Wykres
1j).
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Wykres 5j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach zespołu prowadzącego wewnętrzną ewaluację pracy
przedszkola oraz doskonale znają jej tematykę, są w pełni zaangażowani. (Wykres 1j-3j).
Nauczyciele

mają

poczucie,

że ewaluacja

stanowi

niezbędny

element

ich

pracy

dydaktyczno-wychowawczej i służy poprawieniu jej jakości. Ewaluacja ponadto jest zwyczajem
panującym w placówce, a udział nauczycieli w tym procesie jest powszechną praktyką.

Polega to

na realizacji projektów ewaluacji wewnętrznej w międzyprzedszkolnym zespole ewaluacyjnym systemem SOWA
(Szkoły Organizujące Wspólną Autoewaluację). Do tej pory realizowano w ten sposób następujące tematy
badań wewnętrznych:

●

Umiejętność opowiadania historyjki obrazkowej przez dzieci 6-letnie 2012/13 r.

●

Ewaluacja programu wychowawczego 2013/14r.

●

Opracowanie Programu Wychowawczego 2014/15r.
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●

Współpraca z rodzicami 2014/15 r.

Do zadań nauczycieli należały takie czynności, jak: przygotowanie projeketu ewaluacji, harmonogramu,
współpraca przy tworzeniu i analizowaniu narzędzi badawczych, prowadzenie badań, udział w sondażu;
opracowywanie wyników, współtworzenie raportów końcowych oraz rekomendacji. Zaangażowanie nauczycieli
przedszkola wykracz zatem poza ramy ich macierzystej instytucji. Z ich grona rekrutuje się obecny koordynator
projektu międzyprzedszkolnego. Z wypowiedzi jednego z respondentów wiadomo też, jakie były początki tych
działań: "Wspólnie z koleżankami z czterech przedszkoli podjęłyśmy się przeprowadzenia wspólnej ewaluacji
wewnętrznej pod opieką merytoryczną prof. Danuty Elsner. Nasza dobra współpraca oraz nagromadzone
w ciągu realizacji działań projektu doświadczenia w roku szkolnym 2012/13, zaowocowały chęcią realizacji
kolejnych projektów ewaluacji wewnętrznej w następnych latach. (...) W ramach SOWA współprzygotowałam
i prowadziłam warsztaty WDN w innej placówce na temat: "Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu – nauczyciel
badacz". Świadczy to o tym, że nauczyciele z badanego przedszkola pracują wspólnie, wymieniają się
doświadczeniami i chętnie dzielą swoją wiedzą.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Obszar badania:

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.
Zdaniem nauczycieli wnioski z nadzoru pedagogicznego są podstawą do wprowadzania zmian
w funkcjonowaniu przedszkola i przyczyniają się do jego rozwoju (Wykres 1j). Wśród najważniejszych
zmian w funkcjonowaniu przedszkola wprowadzonych w ciągu ostatniego roku, dyrektor przedszkola wskazał:

●

kontynuację realizacji treści programowych metoda projektów edukacyjnych,

●

wdrażanie działań w ramach Optymistycznego Przedszkola /inteligencje wielorakie/,

●

poszerzenie działań o Dziecięcą Krainę Kreatywności,

●

badanie talentów dziecka organizowanie kącików zainteresowań,

●

organizowanie kółek zainteresowań,

●

fotograficzne badanie profilu osobowego dziecka,

●

dostosowanie zajęć do możliwości indywidualnych dziecka.
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Wykres 1j

W wymaganiu "Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi " w odniesieniu do poziomu
wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar

badania:

Zarządzanie

przedszkolem

sprzyja

udziałowi

nauczycieli

i

innych

pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących
przedszkola.
Nauczyciele i rodzice uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.
Pracownicy niepedagogiczni zapytani o ich wpływ na decyzje dotyczące pracy przedszkola wymienili
rozwiązania organizacyjne oraz kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci. Natomiast nauczyciele
biorą udział w ustalaniu priorytetów do koncepcji pracy przedszkola, planów pracy oraz uczestniczą w wyborze
programów wychowania przedszkolnego. Wspólnie ustalają kalendarz imprez i terminarz spotkań z rodzicami.
Nauczyciele włączają rodziców w działania, poprzez:

●

informacje w wydawanym biuletynie przedszkolnym ,,Porozmawiajmy o…” oraz wydawanej gazetce
przedszkolnej ,,Tęczowe ploteczki”, organizując spotkania w „Klubie Kreatywnego Rodzica”,

●

zachęcając rodziców do organizowania przedstawień teatralnych dla dzieci,

●

na bieżąco zamieszczając aktualne informacje na stronie internetowej przedszkola i Facebooka,

●

zakładając skrzynkę mailową dla każdej grupy,

●

zamieszczając informacje na tablicach ogłoszeń przy salach,

●

tworząc kontrakty grupowe z rodzicami,
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●

umożliwiając

rodzicom

branie

udziału

w przygotowaniach

i uczestnictwie

w uroczystościach

przedszkolnych i grupowych,
●

wcielając w życie ustalenia podjęte przez przedstawicieli rodziców na posiedzeniach Rady Rodziców.

Oczekiwania rodziców wobec przedszkola są zgłaszane na bieżąco i bezpośrednio. Istnieje też możliwość
wyrażenia własnych spostrzeżeń pisemnie i skorzystania z "puszki kreatywności" dla rodziców. W wywiadzie
rodzice zgodnie powiedzieli , że są zachęcani do współdecydowania o różnych sprawach na spotkaniach rady
rodziców. Podali następującą odpowiedź na zadane pytanie: "Zachęcani jesteśmy w codziennych rozmowach,
na zebraniach,

mamy

również

możliwość

wypowiedzi

na stronie

Facebook.

Korzystamy

też

z "puszki

kreatywności".

Obszar

badania:

Dyrektor

podejmuje

skuteczne

działania

zapewniające

przedszkolu

wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.
Wspomaganie zewnętrzne w przedszkolu jest adekwatne do jego potrzeb. Nauczyciele podali,
że dyrektor

jest

skuteczny

na zadowalającym poziomie
z organem

prowadzącym

w pozyskiwaniu

zewnętrznych

zasobów

dla

przedszkola

(Wykres 1j). Dyrektor przedstawił efekty współpracy przedszkola, m.in.

przedszkole.

Polegają

one

zdaniem

dyrektora

na otwartości

innowatorskiej,

podejmowaniu wspólnych projektów. Widoczne jest również współdziałanie w przedsięwzięciach promujących
przedszkole w środowisku. Celem współpracy jest rozwój oświaty i edukacji na terenie miasta. Wśród instytucji
edukacyjnych współpracujących z Publicznym Przedszkolem nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu znalazło się wiele
podmiotów. Nauczyciele w wywiadzie wskazali szereg efektów wynikających z tej współpracy (Tabela 1). Oto
efekty tejże współpracy zdaniem respondentów:

●

Miejska Biblioteka Publiczna:

poznanie przez dzieci pracy bibliotekarza, sposobu korzystania

z księgozbiorów oraz zapoznanie z ofertą literatury dla najmłodszych; udział w spotkaniach ze
znanymi autorami książek dla dzieci, np. Natalia Usenko. Dzięki realizacji projektu MBP Przyjaciel
przyrody

i książek

rozwijanie

zainteresowań

czytelniczych

oraz

wzbogacenie

przedszkolnej

biblioteczki.
●

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu: możliwość prezentowania umiejętności dzieci
z kółka muzycznego w konkursie Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki Przyrodniczej Bliżej Natury
2015 (zdobycie III miejsca w konkursie).

●

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu:

możliwość zaprezentowania umiejętności

sportowych w turnieju piłki halowej; rozwijanie aktywności fizycznej dzieci.
●

Szkoła Podstawowa nr 19 przy ZSM nr 1 w Kędzierzynie Koźlu: dzięki bieżącej współpracy
z nauczycielkami nauczania początkowego oraz świetlicy, dobra adaptacja w szkole dzieci z grupy
kończącej przedszkole; łagodzenie stresu związanego z przekroczeniem pierwszego progu szkolnego.
Dzięki udziałowi w imprezach przygotowanych dla przedszkolaków (bal przebierańców, konkurs
muzyczny, Dzień Przedszkolaka, itp.) rozwijanie inteligencji interpersonalnej oraz kształtowanie
dobrej współpracy między placówkami.
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●

Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle : rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, nabywanie wiedzy
przez własne doświadczenie oraz obserwacje przyrody w naturalnym środowisku. Kształtowanie
postaw ekologicznych.

●

Dom Dziennego Pobytu "Wrzos" – rozwijanie inteligencji interpersonalnej: kształtowanie empatii,
szacunku do starszego człowieka. Umiejętność nawiązywania serdecznych kontaktów z osobami
dorosłymi. Kształtowanie postaw opiekuńczych.

●

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu: rozwijanie umiejętności stosowania zasad
bezpiecznego

zachowania

się

oraz

bezpiecznego

poruszania

się

poza

terenem

przedszkola.

Wzbogacanie bazy dydaktycznej w drobiazgi odblaskowe i książeczki profilaktyczne. Zapoznanie
z psem

policyjnym

i jego

rolą.

Kształtowanie

u dzieci

postawy

szacunku

i odpowiedzialności

w kontaktach ze zwierzętami.
●

Polski Czerwony Krzyż: rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się nagłych sytuacjach,
grożących życiu lub zdrowiu człowieka – nauka podstawowej umiejętności udzielania pierwszej
pomocy.

●

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu:

rozwijanie

umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas pożaru; nabycie umiejętności sprawnej ewakuacja
z budynku przedszkola w czasie pożaru.
●

Opolska Brygada Logistyczna: wzbogacanie wiadomości związanych z obronnością kraju.

●

Dom Kultury "Komes": rozwijanie zainteresowania najbliższym środowiskiem lokalnym, tradycją
oraz muzyka ludową. Wzbogacanie bazy dydaktycznej.

●

Dom

Kultury

"Chemik":

rozwijanie

talentów

i zainteresowań

dzieci

poprzez

udział

w przedstawieniach teatralnych, imprezach przedszkolnych i koncertach; otwartość na kulturę.
Rozwijanie inteligencji artystycznej oraz społecznej.
●

Urząd

Miasta

w Kędzierzynie-Koźlu:

rozwijanie

i kształtowanie

umiejętności

kulturalnego

zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej.
●

Towarzystwo

Przyjaciół

Zwierząt

i Opieki

nad Zwierzętami:

zapoznanie

wychowanków

z zasadami opieki nad zwierzętami. Rozwijanie empatii do zwierząt i większej świadomości współżycia
z nimi. Wspieranie działalności instytucji w zakresie przeprowadzania akcji charytatywnych na rzecz
zwierząt.
●

Państwowa Szkoła Muzyczna w Kędzierzynie-Koźlu:

uczestniczenie w koncertach muzyki

klasycznej. Rozbudzanie zainteresowań kulturą.
●

Radio, telewizja i gazeta: pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku, promocja placówki;
umożliwienie dzieciom nauki udzielania wywiadu, wystąpienia przed kamerą. Możliwość ciekawych
edukacyjnych spotkań, poszerzania edukacyjnych doświadczeń, inspiracji do realizowania ciekawych
tematów podczas zajęć w przedszkolu.
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Wykres 1j

Obszar badania:

Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
Dyrektor

skutecznie

wspiera

nauczycieli

w aktualizowaniu

wiedzy

fachowej

i pogłębianiu

specjalistycznych form pracy. Zdaniem dyrektora nauczyciele wyjeżdżają na szkolenia organizowane przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji - "Nauczyciel Badacz", "Praca nauczycieli w realizacji treści programowych w oparciu
o inteligencje wielorakie". Ponadto coroczne wyjazdy na ogólnopolskie Zjazdy Optymistycznych Przedszkoli
w ramach realizacji programu. W placówce dba się o zakup fachowej literatury, prenumeratę czasopism.
Zdaniem nauczycieli dyrektor "(...) jest otwarta na inicjatywy nauczycieli, wspiera realizację działań, inicjuje
realizację nowych działań; umożliwia i finansuje udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach. (...) zachęca
do doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez umożliwianie uczestnictwa w warsztatach, organizując
szkolenia na terenie placówki, finansuje szkolenia i warsztaty zgodnie z potrzebami placówki."
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