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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

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 04-12-2015 - 10-12-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Teresa Grodecka, Barbara Bachonko -Breczko. Badaniem objęto dzieci, rodziców

(ankieta i wywiad grupowy) i nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami przedszkola, z pracownikami niepedagogicznymi, a także

obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

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
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Obraz placówki

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej problemowej

przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Białej Podlaskiej. Zakres ewaluacji

obejmował trzy wymagania:

• Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

• Dzieci są aktywne.

• Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Przedstawione w raporcie wyniki badań są aktualnym obrazem pracy przedszkola, a wypływające

z nich wnioski powinny przyczyniać się do rozwoju i podniesienia jej jakości. Wszystkie

przedstawione w niniejszym dokumencie tezy i analizy danych, znajdują potwierdzenie w wynikach

przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Przedszkole Samorządowe Nr 10 funkcjonuje w piętrowym budynku przy ulicy Nowej, w otoczeniu którego

znajduje się duży ogrodzony plac zabaw, wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy. Zaspokaja on potrzeby

ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. W przedszkolu jest pięć łączonych oddziałów,

do których uczęszcza 123 dzieci. Bazę placówki stanowi pięć przestronnych sal zajęć z łazienkami

i pomieszczeniami gospodarczymi, szatnia dla dzieci, a także pomieszczenia biurowe i socjalne.

Badanie ewaluacyjne wskazuje, że opracowana przez placówkę Koncepcja Pracy Przedszkola uwzględnia

potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

Rodzice akceptują sformułowane w koncepcji kierunki pracy, aktywnie włączają się w realizacje planowanych

działań.

Podejmowane w przedszkolu różnorodne działania wyzwalają w dzieciach aktywność. Przedszkolaki, zachęcane

są przez nauczycieli do samodzielności, doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe, zdobywają nawyki

higieniczne, chętnie pełnią obowiązki dyżurnych. Aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności

lokalnej, np. występy artystyczne na forum przedszkola i miasta, zajęcia w Miejskiej Bibliotece dla Dzieci

i Młodzieży ,,Barwna", i Multicentrum, akcje charytatywne, konkursy, Olimpiada Przedszkolaka.

Nauczycielki rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego

dziecka, a pozyskane w ten sposób informacje wykorzystują do planowania i wdrażania adekwatnej pracy

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na tej podstawie w przedszkolu organizuje się zajęcia

wspomagające rozwój dzieci (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne), zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania (plastyczne, ekologiczne, teatralne), podejmuje się decyzje o udziale dzieci w odpowiednich

projektach i programach oraz indywidualizuje pracę z dzieckiem w grupie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem problemowej ewaluacji zewnętrznej, w którym zostały

przedstawione szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 10
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Biała Podlaska

Ulica Nowa

Numer 20/24

Kod pocztowy 21-500

Urząd pocztowy Biała Podlaska

Telefon 0833416465

Fax

Www przedszkole-10@o2.pl

Regon 03000242900015

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 135

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 27

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.5

Województwo LUBELSKIE

Powiat Biała Podlaska

Gmina Biała Podlaska

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.

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.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

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.
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Wnioski

1. Koncepcja pracy Przedszkola uwzględnia działania adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki pracy

przedszkola oraz zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego, co znajduje odzwierciedlenie w codziennej

rzeczywistości przedszkola.

2. Przedszkole, zgodnie z koncepcją swojej pracy oraz w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska, w którym

funkcjonuje, w sposób systematyczny współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami lokalnymi, co przynosi

wymierne i efektywne korzyści w realizacji zadań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

3. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, co świadczy o ich atrakcyjności i dostosowaniu

do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

4. Funkcjonowanie placówki opiera się na pozytywnych relacjach, jakie panują miedzy wszystkimi członkami

społeczności przedszkolnej (rodzice, nauczyciele, dzieci, pracownicy niepedagogiczni), dzięki czemu

w przedszkolu tworzy się pozytywna atmosfera współpracy.

5. Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci, oraz podejmuje działania rozwijające zainteresowania

dzieci zdolnych i wspierające rozwój dzieci z dysfunkcjami, poprzez organizację zajęć dodatkowych (j. angielski,

rytmika, zajęcia plastyczne, ekologiczne, teatralne, nauka religii).
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Realizowane przez przedszkole działania są spójne z założeniami koncepcji jego pracy

i odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe dzieci oraz oczekiwania środowiska

lokalnego. Rodzice znają i akceptują główne założenia koncepcji, partycypują w modyfikacji działań

wynikających z głównych kierunków pracy przedszkola. Aktywnie współpracują z nauczycielkami

w realizacji podejmowanych przedsięwzięć, mają wpływ na zmiany w koncepcji przedszkola, są

również inicjatorami działań, które wzbogacają ofertę pracy przedszkola.

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

Koncepcja pracy przedszkola jest adekwatna do potrzeb dzieci i oczekiwań środowiska,

a podejmowane działania wychowawcze i edukacyjne są spójne i zgodne z jej założeniami.

Przedszkole działa w oparciu o przyjętą koncepcję pracy (opracowaną na lata 2013 – 2018), która uwzględnia

potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę placówki oraz oczekiwania środowiska lokalnego. Placówka pracuje

zgodnie z mottem przewodnim ,,Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi". Integralną częścią koncepcji

jest program adaptacyjny i wychowawczy, współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz roczne plany

pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Najważniejsze założenia pracy przedszkola, wskazane przez

dyrektora i nauczycieli dotyczą:

- stwarzania wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do odnoszenia

sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości, radzenia sobie z trudnościami,

- dbałości o bezpieczeństwo każdego dziecka, jego zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdrowego

odżywiania,

- kreowania postaw aktywnych, twórczych, wspierania inwencji dziecka poprzez samorealizację w ekspresji

słownej, muzycznej, ruchowej, a także wspomagania rozwoju i edukacji wychowanków, rozwijanie ich talentów

w bezpiecznych i przyjaznych warunkach na miarę ich możliwości rozwojowych poprzez stosowanie

sprawdzonych i aktywnych metod pracy z dziećmi,

- stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, które ułatwią mu adaptację w środowisku

szkolnym i osiąganie sukcesów w dalszym życiu, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

Zdaniem nauczycieli uczestniczących w wywiadzie najważniejsze w pracy tego przedszkola jest również

tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy przedszkola, uczenie dzieci samodzielności w działaniu

i myśleniu, rozwijanie umiejętności społecznych w relacjach z dziećmi i dorosłymi, tworzenie warunków
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do wszechstronnego rozwoju dzieci do doświadczania, uczenia się i rozwijania uzdolnień, wspomaganie rodziców

w wychowaniu dziecka poprzez tworzenie warunków bycia partnerami przedszkola w realizacji zadań

określonych w koncepcji. W przedszkolu podejmuje się szereg działań realizujących przyjętą koncepcję

funkcjonowania placówki odpowiadających na potrzeby rozwojowe dzieci, służących rozwijaniu ich zdolności

i zainteresowań, adaptacji dzieci najmłodszych (zob. tab. 1). Koncepcja uwzględnia również rozpoznane

oczekiwania środowiska lokalnego (zob. tab. 2). Zdaniem dyrektora do działań uwzględniających specyfikę

pracy przedszkola należy zaliczyć:

- systematyczne rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości fizycznych i psychicznych każdego

wychowanka przy współpracy specjalistów z PPP,

-prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami, organizowanie cyklicznych comiesięcznych konsultacji

z rodzicami w każdej grupie wiekowej w celu zapoznania rodziców z indywidualnym rozwojem dziecka, a także

ustalanie jednolitego frontu wychowawczego i wypracowania wspólnego motywowania wychowanka do dalszej

pracy,

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,

- systematyczne organizowanie krótkich spotkań po kursach doskonalących w celu przekazania najnowszych

rozwiązań edukacyjnych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

- prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności dzieci, tj: zajęcia plastyczno-sensoryczne (3 latki), „Z logopedią

na wesoło” (4-latki), warsztaty teatralne, projekt edukacyjny „Książka sposobem na nudę” (5 latki),

- w ramach działań przedszkola promującego zdrowy styl życia i odżywiania organizowanie „owocowych

wtorków”, samodzielne wykonywanie przez dzieci kanapek, a w najstarszych grupach pieczenia chleba,

ciasteczek, robienie sałatek, soków owocowych,

- zabawy i zajęcia na powietrzu, wycieczki i wyjazdy do różnych ekosystemów /park, las, łąka, zielone

przedszkole w Serpelicach, jednodniowe wycieczki do Białegostoku, Janowca do bajecznych ogrodów,

do Kazimierza, do Warszawy- centrum Kopernika, do Zalutynia do nadleśnictwa/.

Z analizy zebranych danych wynika, że przedszkole ma własną koncepcję pracy, a działania je realizujące mają

w większości charakter ciągły i służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Podejmowane działania są spójne

z Koncepcją Pracy Przedszkola i adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego, w tym potrzeb

i możliwości rozwojowych dzieci. 
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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.1

Numer Analiza Cytaty

1 - bezpieczne sale i teren wokół przedszkola, zapewnienie

dzieciom miłej i serdecznej atmosfery przez wszystkich

pracowników przedszkola, realizacja programów

dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania,

spotkania i prelekcje z pielęgniarką na temat zdrowia i

dbania o nie, higieny osobistej, zorganizowanie

spotkania nauczycielkom i rodzicom ze studentami z

Medycznego Studium Zawodowego –na temat zdrowego

odżywiania, studenci Ratownictwa Medycznego

zapoznawali dzieci z podstawami udzielania pierwszej

pomocy, udział w spotkaniach z policjantem i

przedstawicielem straży miejskiej, straży pożarnej,

zapoznawanie dzieci z zasadami ruchu drogowego,

bezpiecznego zachowywania się w różnych sytuacjach,

zatrudniono nauczyciela logopedy i korektywy – którzy

wyrównują deficyty wymowy i postawy wśród

dzieci,udział w imprezach i uroczystościach

organizowanych w przedszkolu przy udziale rodziców,

dziadków, dostarczanie dzieciom różnych pomocy np.:

gier układanek, materiałów do doświadczeń itp. oraz

przeznaczanie czasu na swobodną zabawę dzieci podczas

całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, organizacja

kącików tematycznych, przynoszenie zabawek z domu

do przedszkola, prowadzenie codziennych ćwiczeń

porannych, prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych,

zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu, udział

w spacerach i wycieczkach, udział w Zielonym

Przedszkolu dzieci z grup najstarszych. Od 15 lat dzieci

uczestniczą w corocznej Olimpiadzie Przedszkolaka pod

hasłem ,,Mama, tato pobaw się ze mną",

- prowadzenie obserwacji i diagnozy, wspomaganie

rozwoju dzieci, niwelowanie braków spowodowanych

częstą absencją poprzez pracę indywidualną i

wyrównawczą, - organizowanie zajęć dla wszystkich

dzieci, prowadzenie często pracy w małych grupach,

pracy indywidualnej i wyrównawczej, współpraca z

Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, uczestniczenie

w warsztatach w przedszkolu, jak również w warsztatach

organizowanych przez Multicentrum, bibliotekę,

muzeum, udział w licznych wycieczkach, konkursach,

przeglądach, prowadzenie obserwacji, doświadczeń,

spotkań z ciekawymi ludźmi, spacery, wycieczki,

realizacja zajęć wg planów pracy
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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.2

Numer Analiza Cytaty

1 wszyscy wychowankowie przedszkola biorą udział w

różnych akcjach społecznych, projektach i programach

również o zasięgu ogólnopolskim: Czyste powietrze

wokół nas" – edukacja antynikotynowa, ,, Cała Polska

czyta dzieciom", ,, Sprzątanie świata"- dbanie o

najbliższe środowisko, ,, Amnesty International" –

pisanie listów do więźniów politycznych z okazji Bożego

narodzenia, projekty i akcje charytatywne ,, ,, Góra

grosza" –pomoc dzieciom z domów dziecka i rodzin

zastępczych, ,, Zbieramy nakrętki" –dzieciom

niepełnosprawnym, ,, Zbiórka pomocy edukacyjnych i

zabawek dzieciom ze szkoły specjalnej", ,, Pełna miska

dla schroniska,, Azyl z naszego miasta ,,, Zbieramy

kartridże – ratujemy konie", przedszkolaki biorą udział w

przeglądach tanecznych, np: w ramach obchodów 10-

lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dzieci

corocznie występują na Placu Wolności w ramach

obchodów okazji Dni Białej Podlaskiej, wszystkie dzieci z

placówki biorą udział w organizowanych konkursach

plastycznych, dzieci 4 i 5 – letnie biorą udział od wielu

lat w konkursach recytatorskich ,,Wierszobranie",w

przedstawieniach teatralno – muzycznych w sali

konferencyjnej przy ulicy Brzeskiej występy zespołu ,,

Chwilka" z KK Piast i zespołu Dance Academy z KK

Scena, w spektaklach teatralnych ,, Orkiestry Dni

Naszych" z Siedlec, ,, Fraszka" z Warszawy, ,, Teatr pod

Jabłonią" z Lublina, ,, Teatr żywego aktora" Seweryna

Mastyny z Lublina,

udział w plastycznych konkursach ogólnopolskich: ,,

Zielonolubni", ,, Wakacyjny plecak przedszkolaka", •

dzieci biorą udział też w konkursach organizowanych

przez inne przedszkola z naszego miasta oraz

organizowanych w naszej placówce min: ,, Polskie lasy

jesienią", ,, Julian Tuwim w oczach dziecka", Biała

Podlaska dawniej i dziś", ,,Przedszkole moich marzeń" –

I i II miejsce • Miejska Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ,,

Barwna" udział w cyklicznych zajęciach w bibliotece od

momentu jej powstania • Miejska Biblioteka dla Dzieci i

Młodzieży Multicentrum- udział w zajęciach cyklicznych

od momentu jej powstania, • Muzeum Południowego

Podlasia- udział w zajęciach cyklicznych, • AWF Biała

Podlaska współorganizowanie Olimpiady Przedszkolaka

od 15 lat, udział placówki w badaniach bialskich

przedszkolaków – przystąpienie do projektu, •

Młodzieżowa Rada Miasta – czytanie bajek i wspólna

zabawa z cyklu ,, Ogólnopolski dzień postaci z bajek", •

,, Słowo Podlasia", ,, Wspólnota", ,, Biała 24", ,,

Tygodnik Podlaski", - promocja przedszkola, reportaże z

uroczystości w przedszkolu, • PSW – zajęcia edukacyjne

prowadzone przez studentów w ramach bezpieczeństwa

oraz udzielania pierwszej pomocy, oraz włączenie się do

akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom", • Studium

medyczne – organizowanie zajęć edukacyjnych w

ramach zdrowia i dbania o higienę,
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Kierunki pracy przedszkola są znane rodzicom i przez nich akceptowane. Dyrektor poinformował, że są

oni zapoznani z koncepcją pracy przedszkola podczas pierwszych zebrań grupowych na początku roku

szkolnego. Ponadto stwierdził, że tekst koncepcji dostępny na tablicy informacyjnej dla rodziców w korytarzu,

oraz zamieszczony na stronie internetowej przedszkola. Zdaniem rodziców, najważniejsza w pracy przedszkola

jest:

- dbałość o bezpieczeństwo każdego dziecka, zdrowie, sprawność fizyczną, psychiczną dziecka, rozwój

psychiczny i indywidualne podejście do każdego dziecka,

- dbałość o wszechstronny rozwój, przygotowanie do szkoły, przygotowanie do życia w społeczeństwie,

- rozwijanie samodzielności u dzieci.

Rodzicom podoba się atmosfera w pracy przedszkola, a także prowadzone w taktowny sposób, konsultacje

z nauczycielami, służące bieżącemu  przekazywaniu informacji na temat ich dziecka. Respondenci dodali,

że złagodziliby rygorystyczny zakaz przynoszenia słodyczy przez dzieci w dniu urodzin dzieci.

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 partycypują w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Z informacji przekazanych przez

dyrektora, nauczycieli oraz rodziców wynika, że opinie rodziców co do kierunków pracy placówki zbierane są, m.

in. podczas spotkań formalnych (zebrań grupowych, spotkań z Radą Rodziców - ankietowania, podczas spotkań

adaptacyjnych w grupie 3-latków, w czasie comiesięcznych konsultacji indywidualnych, podczas rozmów

indywidualnych po zajęciach otwartych dla rodziców) oraz nieformalnych (indywidualne rozmowy

z dyrektorem). Rodzice mają również możliwość zgłaszania wniosków, spostrzeżeń, uwag i pomysłów

na bieżąco poprzez: skrzynkę pytań oraz na stronie internetowej. Dodał, że w wyniku uzgodnień z rodzicami,

wprowadzono zmiany dotyczące (zob. tabela 1):

- organizacji wycieczek,

- poszerzenia oferty zajęć dodatkowych,

- włączania się przedszkola w akcje charytatywne i społeczne,

- prowadzenie warsztatów specjalistycznych wykraczających poza podstawę programową w każdej grupie

wiekowej,

- przystąpienia do projektu badawczego. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zmiany w koncepcji pracy przedszkola są wynikiem uzgodnień z rodzicami? [AD] (10092)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o język angielski

w grupie 4 –latków uczęszczających już drugi rok do

przedszkola - wprowadzenie religii w grupach 5

–ciolatków umieszczenie wizerunku dziecka na stronie

przedszkola, - prowadzenie warsztatów poza podstawą

programową w każdej grupie wiekowej np Mali artyści-

poznaję odkrywam tworzę –plastyczno- sensoryczne

Mówię ja mówisz ty–logopedyczne,plastyczne- Jestem

małym artystą , przyrodniczo – ekologicznych teatralne

Jesteśmy aktorami, - prowadzenie comiesięcznych

konsultacji w każdej grupie wiekowej badania

logopedyczne przesiewowe

- wyjścia poza placówkę na spacer sprawdzanie czystości

przez pielęgniarkę -zorganizowanie wycieczek

jednodniowych do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik

Stadniny Koni w Janowie Podlaskim Białegostoku

Janowca- Magiczne Ogrody Kazimierza, zaangażowanie

rodziców w akcję "Cała polska czyta dzieciom" -

włączenie się przedszkola w akcję Mamo, tato, wolę

wodę– woda dostępna- jest przez cały dzień w każdej

grupie promowanie zdrowego stylu życia, owocowe

wtorki - owoce dostępne cały dzień samodzielne robienie

kanapek 2 x w tygodniu/ - przystąpienie do projektu

badawczego Rozwój psychofizyczny dziecka 5 – letniego

z Białej Podlaskiej -ponadto rodzice udzielają pomocy

nauczycielkom podczas organizacji różnych konkursów/

pomoc w nauce tekstów, dowóz dzieci na konkursy,

dowóz prac/, wspólne przygotowanie strojów i pomoc w

nauce tekstów akcje charytatywne

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

Rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola oraz są współorganizatorami

niektórych działań. Rodzice, jak również nauczyciele, zgodnie deklarują, że w aktywny sposób uczestniczą oni

w działaniach związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy przedszkola (zob. tab.1 i 2). Rodzice

mają wpływ na tworzenie i sposób realizacji oferty edukacyjnej przedszkola. Wspierają i udzielają pomocy

nauczycielom podczas organizacji konkursów, uroczystości przedszkolnych, wyjść edukacyjnych, wydarzeń

integrujących środowisko oraz konkursów rodzinnych.  
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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 Cytaty

1 prezentowanie swoich zawodów ( krawcowa, policjant, strażak, pielęgniarka)

2 pomoc w organizowaniu spotkań i uroczystości

przedszkolnych oraz wycieczek

policjant, ratownik medyczny, , zajęcia ze studentami

AWF , Ratownictwa Medycznego, PWS, np: stroje,

poczęstunek, zorganizowanie Biesiady dla Babci i

Dziadka, zorganizowanie wycieczki tematycznej

(oglądanie maszyn rolniczych),

3 zgłaszanie inicjatyw dotyczących pomocy w

przeprowadzaniu zajęć, wzbogacanie placówki w

zabawki, kolorowanki, emblematy, gadżety

dostarczanie różnych pomocy, materiałów

4 wspólny udział w konkursach Biała Podlaska w oczach dziecka i rodzica", współudział

w realizacji projektów edukacyjnych "Zdrowie" -

proponowanie i wyrażanie zgody rodziców na udział

dzieci w zajęciach dodatkowych, wyjazdach i

wycieczkach,

 

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 Cytaty

1 udział w licznych akcjach i projektach np.: ,, Cała Polska czyta dzieciom", ,, Mamo, tato wolę

wodę"/prace wspólne konkursowe, nie przynoszenie

słodkich napojów , w każdej sali jest dostępna woda do

picia- wspólne uzgodnienie/, udział w Olimpiadzie

Przedszkolaka, Góra Grosza, zbieranie nakrętek dla

konkretnego dziecka

2 rozwijanie zainteresowań i talentów dowożenie dzieci na konkursy, wspólna nauka tekstów,

współtworzenie niejednokrotnie wspólnych prac

konkursowych

3 udział w uroczystościach na terenie przedszkola wspólne przygotowywanie do występów, nauka tekstu,

przygotowanie strojów/ zawartych w kalendarzu imprez,

4 podejmowanie wspólnie decyzji ustalenie owocowych wtorków, propozycje do jadłospisu/

np. zupy krem/, w jakich zajęciach dodatkowych będą

dzieci uczestniczyć/ warsztaty prowadzone popołudniu

przez nauczycielkę, zajęcia w bibliotece, zajęcia w

Multicentrum
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele stwarzają możliwość podejmowania przez dzieci różnych form aktywności oraz

własnych inicjatyw sprzyjających ich rozwojowi. Podejmują działania ukierunkowane na wdrażanie

przedszkolaków do samodzielności i angażujące je w proces edukacyjny. Podczas zajęć

edukacyjnych zdecydowana większość dzieci wykazuje zainteresowanie nimi i aktywnie w nich

uczestniczy, angażując się w proponowane zabawy i inne działania. Wszystkie nauczycielki pracując

z dziećmi wdrażają je do samodzielności poprzez tworzenie warunków do podejmowania

różnorodnych aktywności, zachęcanie i motywowanie dzieci do samodzielnych działań. W tym celu

wykorzystują metody aktywizujące, pomoce dydaktyczne i atrakcyjne materiały. Dzięki temu dzieci

chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych w przedszkolu, są zaangażowane i aktywne.

Przyczynia się do tego oferta zajęć dodatkowych. Uczestniczą również w akcjach i innych

działaniach podejmowanych przez przedszkole na rzecz lokalnej społeczności.

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.

Większość dzieci aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w działaniach proponowanych przez

nauczycieli oraz w zajęciach oferowanych w przedszkolu. Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone

w przedszkolu i wszystkie chętnie w nich uczestniczą, co wynika z obserwacji zajęć w pięciu grupach

przedszkolnych, opinii respondentów, w tym dzieci i ich rodziców  (zob. wykres 1j).  Według nauczycieli

i dyrektora, dzieci w przedszkolu zachęcane są do podejmowania różnorodnych form aktywności, między innymi

poprzez:

- prowadzenie zabaw i zajęć rozwijających aktywność: ruchową, muzyczna, słowną, teatralną, plastyczną,

społeczno- kulturalną,

- zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności,

- stosowanie różnych form i metod pracy, np.:. metody teatralne: drama, teatr palcowy, pantonima, technika

zmiany ról, teatr pacynkowy, kukiełkowy, teatrzyk wyboru, teatr skojarzeń,

- dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka,

- organizowanie kącików zainteresowań, które rozwijają wszechstronny rozwój dziecka, sprzyjają

samodzielnemu tworzeniu, inwencji twórczej, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,

- prowadzenie warsztatów, projektów edukacyjnych, wdrażanie programów własnych,

- organizowanie wycieczek, spacerów, spotkań z ciekawymi ludźmi,

- organizowanie zajęć dodatkowych, tj: muzyczno – tanecznych, zajęć z korektywy wad postawy, języka

angielskiego,

- angażowanie w uroczystości przedszkolne, np.: Pasowanie na Przedszkolaka, andrzejki, mikołajki, spotkanie



Przedszkole Samorządowe Nr 10 16/29

      

opłatkowe,

- udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych, akcjach charytatywnych,

- wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne, wyposażanie sal w nowy sprzęt.

Więcej informacji na powyższy temat (zob. tab. 1).

W opinii rodziców, o zaangażowaniu dzieci w zajęcia przedszkolne świadczą ich wypowiedzi i zachowanie

w domu oraz pozytywny stosunek do przedszkola (zob. wykres 1o). Dzieci najchętniej uczestniczą w zajęciach

ruchowych, zajęciach rozwijających oraz zajęciach dodatkowych (zob.tab.2).  Obserwacja zajęć potwierdziła

zaangażowanie większości dzieci w proces edukacyjny, jednak zdarzało się, że wolały robić coś innego niż

podejmować działania proponowane przez nauczyciela. Mimo licznych zachęt ze strony kadry odmawiały

współpracy. Niektóre z nich nie wchodziły w relacje z innymi dziećmi. Nauczyciele najczęściej reagowali na brak

zaangażowania dzieci. Dzieci wymieniają szereg czynności i rzeczy, które lubią robić na zajęciach, np.: zabawę

w „studnię, kamienie", malowanie, liczenie, lepienie, zajęcia z tańcami,  zabawę lalkami i transformersami,

klockami i misiami. Natomiast dzieci w wywiadzie po obserwacji zajęć poinformowały, że najbardziej podobały

im się: zabawy, robienie aniołków, Pani Zima, zabawy, śpiewanie, skakanie. Zdaniem pracowników

niepedagogicznych i partnerów przedszkola, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach realizowanych w placówce,

chętnie występują, śpiewają, recytują, dzieci podczas przygotowywania części artystycznych są swobodne,

chętne do współpracy. Według partnerów, widoczna jest aktywność dzieci oraz chęć współpracy podczas zajęć,

wycieczek i występów

Wykres 1j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające aktywność:

ruchową, muzyczna, słowną, teatralną, plastyczną,

społeczno- kulturalną

prowadzone i organizowane są zabawy i zajęcia z

użyciem metod rozwijających kreatywność i

aktywizujących do samodzielnego działania i myślenia-

burza mózgów, drama, metoda aktywnego słuchania

muzyki B. Strauss, metoda nauki matematyki E.

Gruszczyk- Kulczyńskiej, metoda kinezjologii

edukacyjnej Denisona, metoda Dobrego Startu M.

Bogdanowicz, metoda ruchu rozwijającego W.

Sherborne, metodyka pedagogiki zabawy KLANZA,

metoda E. Dziamskiej " Edukacja przez ruch", metoda

gimnastyki A. i M. Kniessów, metoda gimnastyki

twórczej wg C. Orffa i R. Labana, metoda opowieści

ruchowej J. C. Thulima, bajko terapia, metoda

aktywnego opisu, metoda projektu, -

2 zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania

czynności,

uczenie samodzielności( spożywanie posiłków, ubieranie

się, rozbieranie się, czynności higieniczne, mycie zębów,

rąk, utrzymywanie ładu i porządku w najbliższym

otoczeniu)

3 stosowanie różnych form i metod pracy zespołowa , grupowa, indywidualna, udostępnianie

materiałów plastycznych, przydzielanie różnych zadań,

ról społecznych (dyżurny), tematyka zajęć uwzględnia

indywidualne zainteresowania dzieci , a stosowane

metody – potrzeby i możliwości dzieci, atrakcyjne

pomoce, przybory mają za zadanie stymulować dzieci do

aktywności i rozwijania inteligencji wielorakich (H.

Gardnera), zabawy badawcze, zabawy muzyczno-

rytmiczne, zabawy plastyczne malowanie, orgiami, ,

papieroplastyka, kolaż,

4 dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka stopniowanie trudności,

5 organizowanie kącików zainteresowań kącik przyrody, książki , swobodnej działalności dzieci,

matematyczny, plastyczny , gier i układanek, klocki,
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

6 prowadzenie warsztatów, projektów edukacyjnych,

wdrażanie programów własnych

"Mali artyści – poznają, odkrywają, tworzą" – warsztaty

plastyczno-sensoryczne – gr. I 3- latki (dwa razy w

miesiącu), "Jestem małym artystą" – warsztaty

plastyczne – gr. II 3-4 latki (raz w miesiącu), "Z

logopedią na wesoło" – projekt edukacyjny – gr. III 4-

latki , "Jestem aktorem" – warsztaty teatralne – gr. III

4-latki (raz w miesiącu), "Książka sposobem na nudę" –

projekt edukacyjny – gr. IV 5-latki. - prowadzenie

programów własnych "Już jestem przedszkolakiem" -

program adaptacyjny, "Przedszkolakiem być" – program

profilaktyczny, "Bajkowy świat emocji"- program

autorski, Program wychowawczy przedszkola- program

autorstwa nauczycielek przedszkola, - prowadzenie

programów dodatkowych: ,Edukacja zdrowotna", autor

K. Dudkiewicz, K. Kamińska, ,,Czyste powietrze wokół

nas", autorzy: J. Szymborski i inni, ,,Akademia

Aquafresh" – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej,

,,Akademia Wyobraźni Play – Doh" – ogólnopolski

program edukacyjny dla najmłodszych, "Dziecięca

matematyka" - elementy metody E. Gruszczyk –

Kulczyńskiej, E. Zielińskiej.

7 organizowanie wycieczek, spacerów, spotkań z

ciekawymi ludźmi

bibliotekarka, policjant, strażak, leśnik, wycieczka do

nadleśnictwa Chotyłów, wycieczka do oczyszczalni

ścieków, wycieczka do piekarni, spotkanie z kołem

gospodyń wiejskich z Rossosza itp.) które inspirują do

zabaw swobodnych dzieci,
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

8 udział w konkursach plastycznych, recytatorskich,

przeglądach teatralnych, akcjach charytatywnych

"Wierszobranie", przeglądach organizowanych przez

KK"Scena" "Eureka", udział w Prezentacjach tanecznych

Przedszkolaków "Na przedszkolna nutę" w ramach

obchodów 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, z okazji

Dni naszego miasta- występy taneczne organizacja i

udział w konkursach międzyprzedszkolnych z naszego

miasta, np. "Urodziny mojego misia" Biała Podlaska

dawniej i dziś" ‘Moja przygoda w muzeum" "Przedszkole

moich marzeń" "Utwory Juliana Tuwima w oczach

dziecka" "Polskie lasy jesienią", udział w plastycznych

konkursach ogólnopolskich "Zielonolubni" "Wakacyjny

plecak przedszkolaka", Buliba- konkurs plastyczny

internetowy , "Wesoła Ludwiczka", Przegląd programów

artystycznych Dni piosenki i muzyki w przedszkolu,

Mikrofon dla najmłodszych, matematycznych- Jesienne

literki, przygotowywanie do udziału w konkursach:

plastycznych "Mój książkowy bohater" , recytatorskich

"Wierszobranie", "Warzywa i przedszkole", literackich,

uroczystościach, przedstawieniach teatralnych(

Pasowanie na przedszkolaka, Święto Niepodległości,

Dzień pluszowego misia, Mikołajki, Spotkanie Jasełkowe,

Dzień Babci i Dziadka, Olimpiada Przedszkolaka, Dni

Miasta Biała Podlaska, Dzień Ojca i Matki, Dzień Dziecka,

Zakończenie roku przedszkolnego) ,

9 wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola o nowe

pomoce dydaktyczne, wyposażanie sal w nowy sprzęt
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich zajęciach prowadzonych w przedszkolu Państwa dzieci najchętniej uczestniczą? [WR]

(8276)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zajęcia ruchowe rytmika , korektywa

2 zajęcia rozwijające plastyczne, udział w teatrzykach, w zajęcia w Barwnej i

w Multicentrum

3 zajęcia dodatkowe zajęcia z religii, z języka angielskiego, zajęcia

logopedyczne, badania prowadzone przez AWF pod

kątem postawy dziecka

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Dzieci są wdrażane i motywowane do samodzielności przez wszystkie nauczycielki, które stwarzają

im odpowiednie sytuacje do aktywności własnej zarówno podczas zajęć obowiązkowych, jak

i dodatkowych, między innymi zachęcających je do:

- wykonywania czynności samoobsługowych i higienicznych, (samodzielne ubieranie się i rozbieranie, wiązanie

obuwia, korzystanie z sanitariatu, mycia rąk i zębów po posiłkach),

- samodzielnego wyboru zabawek, gier, układanek podczas zabaw dowolnych,

- powierzanie różnych funkcji np.: dyżurni podczas posiłków, przygotowania pomocy do zajęć -

przygotowywania samodzielnego kanapek dwa razy w tygodniu na śniadanie,

- pomocy nauczycielce podczas pieczenia ciast, robienia sałatek,

- w dwóch grupach 5 – latków dzieci same rozlewają sobie zupę z wazy do talerzy w tych grupach i w 4-latkach

odnoszą nakrycia po posiłkach,

 - wdrażanie do pomocy koledze.

Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili, że nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielności przy jedzeniu,

przy ubieraniu się do wyjścia na dwór, oraz podczas spożywania posiłków. Podczas wywiadu przedszkolaki

zadeklarowały, że samodzielnie robią kanapki, ubierają się, zakładają buty i kurtki, jedzą, kolorują, rysują,

malują, układają puzzle, myją ręce i zęby, sprzątają, wystawiają wózki, ubierają choinkę, wchodzą po

drabinkach.  Podczas obserwowanych zajęć, nauczycielki zachęcały dzieci do samodzielnego wykonywania

zadań, ale nie zawsze stwarzane były takie sytuacje, by dzieci mogły same wybierać zabawy, w które się bawią.
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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.

Nauczyciele umożliwiają dzieciom podejmowanie i realizowanie działań z własnej inicjatywy,

co sprzyja ich rozwojowi.  Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że dzieci podczas pobytu w przedszkolu

podejmują różne inicjatywy i działania (zob. tab. 1).  Pracownicy niepedagogiczni dodali, że nauczyciele

pozwalają dzieciom na podejmowanie inicjatyw, pomagają i wspierają je w ich realizacji. Dzieci według nich

same podejmują chętnie zabawy w kącikach tematycznych, wycinają, malują, kleją, same wykonują prace

plastyczne. W grupie 3-latków zachęcają dzieci do tego, żeby same się ubierały, rozbierały, do niektórych

czynności samoobsługowych. W starszych grupach dzieci pieką ciastka, same nalewają zupę, rozkładają talerze,

same robią sałatki owocowe, natomiast w grupie 4-latków dzieci same odnoszą talerz po drugim daniu. Na

terenie placówki widoczne są wytwory dzieci świadczące o ich samodzielnej pracy i inicjatywach, m.in. prace

plastyczno - techniczne na tablicy ściennej i gromadzone w salach. Na korytarzach przedszkola przy każdej sali

znajduje się wystawa prac plastycznych lub innych wytworów dziecięcych, tematycznie związanych z porą roku,

np.: grupa 3-latków: "Ruda wiewióreczka i bury miś", grupa 3 -4 "Wesołe reniferki", "Renifery Świętego

Mikołaja", grupa 4- latków "Mikołaj", "Dzwoneczki Świętego Mikołaja", grupa 5 – latków "Mikołaj tuż, tuż",

"Czapki górnicze" , "Mikołaj na Mikołajkach w kopalni", prace plastyczne w dzieci pięcioletnich rysowanie

węglem. Natomiast w salach wyeksponowane są prace dzieci, wykonane podczas zabaw swobodnych, z różnych

materiałów i różnymi technikami. Podczas obserwowanych zajęć dzieci proponowały własne działania,

a nauczyciele umożliwiali ich realizację. Na jednym z zajęć takie elementy nie wystąpiły. Wszystkie nauczycielki

są otwarte na inicjatywy dzieci, umożliwiają im realizowanie własnych pomysłów, głównie w czasie

przeznaczonym na zabawy swobodne, rzadziej podczas zajęć dydaktycznych. Poprzez pochwały i wyrażanie

akceptacji dzieci mobilizowane były do aktywności. Nauczycielki wykorzystują aktywność dzieci do rozwijania

ich kreatywności oraz określonych umiejętności, między innymi poprzez umożliwianie dzieciom wykonywanie

prac plastycznych, wybieranie niektórych zabaw, wykonywanie ozdób świątecznych (zob. tab.2).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania dzieci podejmują z własnej inicjatywy? [WD] (8293)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 1) samodzielnie spontanicznie dokonują wyboru zabawy

lub pracy w czasie wolnym od zajęć/ malują, kleją, lepią

z plasteliny, wycinają/ , 2) wybierają zabawy, gry,

układanki podczas zabaw dowolnych, 3) przynoszą do

przedszkola swoje ulubione zabawki i książeczki, 4)

przynoszą do przedszkola różne okazy przyrodnicze,

5) zgłaszają chęć brania udziału w różnych konkursach,

6) pomagają nauczycielce w przygotowywaniu pomocy,

elementów do dekoracji sali i korytarza, 7) zgłaszają

propozycje czytanych przez nauczycielkę bajek, 8)

pomagają kolegom, 9) pomagają przy pracach

porządkowych w grupach,10) odnoszą naczynia po

posiłkach w grupach starszych i 4 latkach

uczęszczających drugi rok do przedszkola,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania dzieci podejmują z własnej inicjatywy? [OZ] (10604)

Tab.2

Numer Analiza

1 1) wybór dzieci podczas przyklejania gwiazdki na

falbance pani Zimy, 2) podczas zajęć dzieci układały na

przemian kartoniki symbolizujące noc- dzień. 2) same

zaproponowały, że chcą przeliczyć wszystkie ułożone

kartoniki, 3) po zakończaniu zajęć dostały słoneczka, na

których musiały same narysować, czy zajęcia podobały

się, czy nie, 4) dziewczynka zwróciła uwagę, że nie było

czerwonego koła, więc nauczycielka powtórzyła zabawę.

5) dzieci wybierały i organizowały zabawy w czasie

wolnym, 6) większość dzieci wykonywała ozdoby

świąteczne – same dokonywały wyboru materiału, same

projektowały ozdoby, wycinały malowały, 7) dzieci

wybierały zabawy w kącikach tematycznych, np.: bawiły

się klockami, samochodami.

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

Przedszkole angażuje dzieci do uczestnictwa w różnorodnych działaniach nakierowanych na rzecz

środowiska lokalnego.  Dyrektor, rodzice i partnerzy potwierdzili, że wszystkie dzieci uczęszczające

do przedszkola uczestniczą w działaniach organizowanych we współpracy z różnymi instytucjami i na rzecz

społeczności lokalnej. Są to w szczególności:

1) akcje społeczne, projekty i programy, również o zasięgu ogólnopolskim, np.: ,, Czyste powietrze wokół nas",

,,Cała Polska czyta dzieciom", ,, Amnesty International" (pisanie do osadzonych w więzieniu listów na Boże

Narodzenie), ,, Kubusiowi przyjaciele natury" (uzyskanie certyfikatu zdrowego odżywiania i stylu życia), ,,

Akademia Zdrowego Przedszkolaka" (uzyskanie certyfikatu z trzech działów dotyczących bezpieczeństwa

i zdrowego stylu życia są to :,, Przedszkolak bezpieczny w środowisku", ,, Podróż do krainy pełnego zdrowia",

Podróż do mlecznej krainy", ,,Sprzątanie świata", ,, Mamo, tato wolę wodę", projekt DB SCHENKER ,,

Bezpieczny i ekologiczny przedszkolak" , ,,Akademia Aguafresh",

2) udział w akcjach charytatywnych ,, Góra grosza", ,, Zbieramy nakrętki", ,, Zbiórka pomocy edukacyjnych

i zabawek dzieciom ze szkoły specjalnej", ,, Pełna miska dla schroniska,,, ,,Zbieramy kartridże – ratujemy

konie",

3) udział w uroczystościach i przeglądach artystycznych organizowanych przez Bialskie Centrum Kultury:

występy z okazji Dni Miasta Biała Podlaska, 10 –lecia wstąpienia do Unii Europejskiej, konkursy recytatorskie,

przeglądy taneczne,

4) udział w konkursach plastycznych organizowanych również przez przedszkola z miasta, m.in: ,, Urodziny

mojego miasta", ,, Biała Podlaska dawniej i dziś’’, ,, Moja przygoda w muzeum", ,, Przedszkole moich marzeń",

,,Utwory Juliana Tuwima w oczach dziecka", ,,Polskie lasy jesienią",

5) udział w przedstawieniach i zabawach organizowanych przez szkoły i przedszkola: „Śmieci mniej – Ziemi

lżej", ,,Las przyjaciół",, Bajkowe jasełka", udział w zawodach sportowych,

6) udział w cyklicznych zajęciach w Miejskiej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży ,, Barwna", i Multicentrum, oraz
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zajęciach warsztatowych w Muzeum Południowego Podlasia,

7) udział w konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim min.: ,, Zielonolubni", ,, Wakacyjny plecak

przedszkolaka”,

8) udział w Olimpiadzie Przedszkolaka, w spektaklach teatralnych ,, Orkiestry Dni Naszych" z Siedlec, ,,

Fraszka" z Warszawy, ,, Teatr pod Jabłonią" z Lublina, ,, Teatr żywego aktora" Seweryna Mastyny z Lublina.
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu podejmowane są działania służące rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka. W tym celu wykorzystywane są

obserwacje dziecka w różnych sytuacjach, rozmowy, analizy wytworów dziecięcych, diagnozy.

Pozwala to na określenie w każdym roku liczby dzieci wymagających wsparcia materialnego,

edukacyjnego, czy psychologiczno - pedagogicznego. W wyniku w/w działań podejmuje się kroki

prowadzące do dostosowania pracy przedszkola do potrzeb wszystkich dzieci. Prowadzi się zajęcia

dodatkowe (język angielski, religia), koła zainteresowań (rytmika, zajęcia plastyczne, ekologiczne,

teatralne, origami), zajęcia specjalistyczne (korekcyjne, logopedyczne), pracuje się z dzieckiem

zdolnym. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci ścisłe współpracując z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami pomocowymi, innymi przedszkolami, szkołą

podstawową, służbami mundurowymi. Efektem tej współpracy jest otoczenie wsparciem

materialnym dzieci potrzebujących, specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego. Rodzice są

aktywnymi uczestnikami działań przedszkola. Wszyscy badani ankietowo rodzice pozytywnie

oceniają wspieranie przez nauczycieli ich dzieci w rozwijaniu talentów i pokonywaniu trudności.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

W przedszkolu co roku podejmuje się działania służące rozpoznaniu możliwości psychofizycznych,

potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka. Zdaniem nauczycieli (wywiad), potrzeby

rozwojowe dzieci są rozpoznawane podczas systematycznej, całorocznej obserwacji dziecka w trakcie zabaw

dowolnych, zajęć zorganizowanych, pobytu dzieci na świeżym powietrzu. Analizuje się wytwory prac dzieci,

karty pracy, rozmawia z rodzicami, dziećmi, analizuje dane z ankiet zbieranych od rodziców, prowadzi

obserwacje pedagogiczne. Ponadto prowadzi się diagnozę gotowości szkolonej, analizuje opinie wydane przez

poradnie specjalistyczne. Nauczyciele za najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci uważają: potrzebę

bezpieczeństwa, przynależności do grupy rówieśniczej, radzenia sobie z emocjami, rozwijania indywidualnych

predyspozycji i zainteresowań, uznania, szacunku, akceptacji i zrozumienia. Dzieci powinny poznawać świat,

bawić się, doświadczać ruchu, mieć samodzielne doświadczenia, być kreatywne. Z informacji uzyskanych

od dyrektora wynika, iż w przedszkolu przeprowadza się badania logopedyczne, przesiewowe badanie mowy.

Pięciolatki zostały przebadane przez specjalistów z AWF, a wcześniej przez lekarza rehabilitacji w celu

określenia wad postawy. Dla dzieci z dysfunkcjami zorganizowano zajęcia z korektywy. Z ankiety skierowanej

do dyrektora wynika, iż w roku 2015/16 rozpoznano dużą grupę dzieci, które potrzebują wsparcia. Największa

liczba dzieci potrzebuje terapii logopedycznej (49 dzieci) i korekcji wad postawy (33 dzieci). W placówce co roku

ustalana jest ilość dzieci objętych wsparciem materialnym oraz edukacyjnym. Większość ankietowanych
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rodziców potwierdziła, iż nauczyciele przynajmniej kilka razy w roku przekazują im informacje o możliwościach

i potrzebach ich dzieci (zob. wykres 1j).

Wykres 1j

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.

Przedszkole podejmuje adekwatne działania wobec wcześniej rozpoznanych potrzeb dzieci. Oferta

przedszkola jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka. W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami

rozwojowymi, podejmowane są różnorodne działania. Organizuje się dla dzieci liczne zajęcia i zabawy ruchowe,

zapewnia cykliczny udział w zawodach sportowych (Spartakiada Przedszkolaka), organizuje zajęcia rytmiczne,

korektywę i prowadzone przez specjalistów zajęcia logopedyczne. Dzieciom stwarzana jest możliwość rozwijania

zainteresowań i talentów podczas zajęć dodatkowych (rytmika, zajęcia plastyczne, ekologiczne, teatralne,

origami). Przygotowuje się dla dzieci indywidualne zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, umożliwia udział

w różnych przeglądach, konkursach. W przypadkach trudnych, dzieci diagnozowane są przez PPP, uczęszczają

tam również na zajęcia logopedyczne. Nauczyciele realizują programy własne i projekty wspierające rozwój

dzieci, ich aktywność, ciekawość, zainteresowania, samodzielność. Realizowane programy to: „Już jestem

przedszkolakiem”, „Przedszkolakiem być”, „Bajkowy świat emocji”. Jest realizowany program wychowawczy

przedszkola, autorstwa pań nauczycielek. Dzieci uczestniczą w warsztatach plastyczno - sensorycznych, „Mali

artyści – poznają, odkrywają, tworzą", czy warsztatach „Jestem małym artystą". Uczestniczą w projekcie

edukacyjnym „Z logopedią na wesoło", „Książka sposobem na nudę" , warsztatach teatralnych „Jestem

aktorem". Przedszkole zajmuje się również edukacją zdrowotną ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Akademia

Aquafresh". Wprowadzono ogólnopolski program edukacyjny dla najmłodszych, „Dziecięca matematyka” oraz

,Akademię Wyobraźni Play – Doh” z elementami metody E. Gruszczyk – Kulczyńskiej i E. Zielińskiej.
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Do możliwości i potrzeb dzieci, nauczyciele dobierają odpowiednie formy i metody pracy, zgłaszają dzieci

do konkursów plastycznych, recytatorskich i innych. Nauczyciele przedszkola prowadzą indywidualne rozmowy

z rodzicami w celu pozyskania ich do współdziałania w rozwijaniu pełnego potencjału dziecka. Dla dzieci

z trudnościami, pedagodzy organizują pracę kompensacyjno-wyrównawczą, zajęcia z korektywy i logopedii.

Cały proces wsparcia dziecka ma na celu zapewnienie mu fachowej, rzetelnej opieki, rozwijanie uzdolnień oraz

wyrównywanie braków edukacyjnych. Z informacji uzyskanych od respondentów wynika, iż dużą rolę

w kompensacji trudności, odegrali nauczyciele wspierający, specjaliści i rodzice. Po obserwacji zajęć

dydaktyczno – wychowawczych, stwierdzono, że nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, rozwijające

możliwości intelektualne dzieci. Stałym elementem zajęć są indywidualne rozmowy, np. na temat

prezentowanego wiersza, czy bajki, co przyczynia się do rozwoju mowy i logicznego myślenia. Nauczyciele

twierdzą, iż wspierają i motywują każde dziecko. Podczas zajęć kierują swoją uwagę na poszczególne dzieci,

dostosowując nauczanie do ich predyspozycji, poprzez stosowanie zabaw, gier dydaktycznych, krzyżówek, karty

pracy na różnych poziomach. Z obserwacji wszystkich zajęć wynika, że podejmowane przez nauczycieli

działania (w tym zachęcanie i pochwały) służą aktywizacji dzieci nieśmiałych. Rodzice w trakcie wywiadu

powiedzieli, że nauczyciele traktują ich dzieci w sposób uwzględniający ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Dodali, że w przedszkolu stosowane jest indywidualne podejście do dziecka, bez względu na jego deficyty.

Nauczyciele pomagają w procesie adaptacyjnym, współpracują z rodzicami celem wspólnego zaspokajania

potrzeb najmłodszych. 

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.

Wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom dzieci. Wśród rodziców pozytywne są

opinie co do adekwatności wsparcia otrzymywanego przez dzieci.  Badani ankietowo rodzice uważają,

że ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (zob. rys. 1j), nauczyciele

dają dzieciom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (zob. rys. 1j), a dzieci mogą liczyć na wsparcie

nauczycieli w pokonywaniu trudności (zob. rys. 3j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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