Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty

RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku
Pieńsk
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

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. Respektowane są 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

poziomu

spełniania

przez

przedszkole

wymagań

zawartych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

●

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

●

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-05-2015 - 02-06-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli Ewa Szkałuba i Anna Baśkiewicz. Badaniem objęto 19 dzieci (wywiad grupowy), 104
rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny
z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami przedszkola (6), grupowy z pracownikami niepedagogicznymi (6),
a także obserwacje zajęć (6), placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został
sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki: ,, Przedszkole realizuje koncepcję
pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci", ,,Dzieci są aktywne" i ,,Przedszkole wspomaga rozwój dzieci
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".

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
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WGD - Scenariusz wywiadu grupowego 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 przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest jedynym przedszkolem na terenie gminy Pieńsk. Obiekt, w którym
mieści się placówka został wybudowany w okresie międzywojennym jako budynek mieszkalny. W latach
pięćdziesiątych XX wieku został adaptowany na potrzeby przedszkola zakładowego "Pieńskich Hut Szkła".
Placówka zgodnie z potrzebami rodziców jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.00. Najważniejsze zasady,
którymi kieruje się w swojej pracy edukacyjnej. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku to zapewnienie
bezpieczeństwa

fizycznego

i emocjonalnego

wychowanków

oraz

stworzenie

optymalnych

warunków

do wszechstronnego rozwoju dzieci, a także uwzględnianie w pracy potrzeb i oczekiwań rodziców oraz
promowanie osiągnięć przedszkola, tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej
i efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.Przedszkole znajduje się blisko parku. Takie usytuowanie
pozwala na podejmowanie szeregu działań, które pozwalają podtrzymywać i wzmacniać naturalny kontakt dzieci
z przyrodą. Wizytówką placówki jest piękny i duży ogród przedszkolny, w którym znajduje się bogaty
drzewostan oraz sprzęt do zabaw dla dzieci. Przedszkole dysponuje sześcioma salami zabaw, które wyposażone
są w nowe meble, stoliki i krzesełka. W każdej sali znajdują się kąciki zabaw, których różnorodność jest
uzależniona od realizowanego ośrodka tematycznego oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Baza dydaktyczna
sprzyja

stymulacji

różnych

form

aktywności

dzieci,

uwzględniając

ich

potrzeby

związane

z wiekiem,

zróżnicowanym rozwojem oraz zainteresowaniami. W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca
wielokierunkowemu rozwojowi dzieci. Pracują tu wykwalifikowani, zaangażowani i odpowiedzialni nauczyciele
oraz personel pomocniczy oddany dzieciom. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom opiekę psychologiczno –
pedagogiczną, prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz zajęcia rewalidacyjne.
Nauczyciele stosują w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej nowoczesne metody pracy, aktywizujące
dzieci do różnorodnej działalności. Wspierają ich harmonijny rozwój, wyzwalają zdolności twórcze oraz
kształtują kompetencje niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej. Dla nowo przyjętych dzieci przedszkole
organizuje spotkania adaptacyjne, dzięki którym, wychowankowie, przekraczając po raz pierwszy próg
przedszkola, nie doświadczają poczucia obcości. Tradycją przedszkola stały się uroczystości organizowane dla
społeczności przedszkolnej i lokalnej, m.in.: "Jarmark świąteczny dla małych i dużych", "Przegląd twórczości
dziecięcej" oraz "Festyn rodzinny". W organizacje tych imprez zaangażowani są rodzice oraz instytucje
współpracujące

z przedszkolem:

Stowarzyszenie

Promocji

i Kultury

Ziemi

Pieńskiej

oraz

pracownicy

Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji oraz ochotnicy ze Straży Pożarnej w Pieńsku.
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Pieńsk

Ulica

Bolesławiecka

Numer

49

Kod pocztowy

59-930

Urząd pocztowy

Pieńsk

Telefon

75 77 86 463

Fax

757786463

Www

www.przedszkole-piensk.home.pl

Regon

23037719800000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

141

Oddziały

6

Nauczyciele pełnozatrudnieni

9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.64

Średnia liczba uczących się w oddziale

23.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

15.67

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

zgorzelecki

Gmina

Pieńsk

Typ gminy

gmina miejsko-wiejska

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

5/21

Poziom spełniania wymagań państwa
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

B

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego (D)
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)
Dzieci są aktywne

B

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D)
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D)
Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka. (D)
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. (D)
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
(D)
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)
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Wnioski

1. Wdrażane w przedszkolu działania są spójne z przyjętą koncepcją pracy oraz

adekwatne do potrzeb dzieci i oczekiwań lokalnego środowiska. Rodzice znają
i akceptują koncepcję pracy placówki oraz aktywnie uczestniczą w jej modyfikacji
i realizacji.
2. Nauczyciele stwarzają odpowiednie sytuacje dydaktyczne, dzięki którym dzieci

mają okazję do podejmowania różnorodnych aktywności, inicjowania i realizowania
działań na rzecz własnego rozwoju.
3. Przedszkole

systematycznie,

również

z udziałem

specjalistów,

rozpoznaje

możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego dziecka oraz jego
sytuację społeczną i podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb.
4. Dobra współpraca przedszkola z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym

sprzyja

realizacji

wielu

przedsięwzięć,

które

pozwalają

przedszkolakom

na wszechstronny rozwój.
5. W

powszechnej

opinii

rodziców

przedszkole

stwarza

odpowiednie

warunki

do wszechstronnego rozwoju przedszkolaków, zapewniając im bezpieczeństwo
fizyczne i psychiczne.
6. W przedszkolu nie ma przypadków dyskryminacji wśród dzieci, są one traktowane

równo i sprawiedliwie.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Stan oczekiwany:
Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia
celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe
były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi
dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole posiada koncepcję pracy odpowiadającą na potrzeby dzieci oraz oczekiwania
rodziców i środowiska lokalnego. Placówka zapewnia wychowankom wszechstronny
rozwój na miarę możliwości każdego z nich, wspiera ich zainteresowania i uzdolnienia,
wdraża dzieci do bezpiecznych zachowań oraz przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
Rodzice znają i akceptują najważniejsze kierunki pracy przedszkola, zgłaszają własne
propozycje

i chętnie

włączają

się

w realizację

działań

zaplanowanych

wspólnie

z nauczycielami.

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
Przedszkole realizuje własną koncepcję uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy
placówki oraz oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.
Podejmowane w placówce działania wynikają z misji i wizji przedszkola oraz są spójne z głównymi założeniami
koncepcji pracy. Szczególnie ważne w pracy przedszkola jest ukierunkowanie działań na dziecko i jego potrzeby,
umożliwienie

wszechstronnego

i emocjonalnego

oraz

rozwoju

przygotowanie

na miarę
do podjęcia

możliwości,
nauki

zapewnienie

w szkole

bezpieczeństwa

podstawowej

poprzez

fizycznego
wdrażanie

do samodzielności, uczenie tolerancji i rozwagi, przekaz uniwersalnych wartości, wychowanie przedszkolaka
otwartego na kontakt z ludźmi, ale i świadomego możliwych zagrożeń. Przykładami działań realizujących
koncepcję, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe podopiecznych są:
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●

stosowanie przez nauczycieli aktywnych metod nauczania oraz nowatorskich rozwiązań (np.
prowadzenie zajęć z elementami metody TOC, zastosowanie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera
w pracy z przedszkolakami);

●

opracowanie i realizacja programów adaptacyjnych;

●

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, terapii logopedycznej, zajęć indywidualnych z dziećmi
w trakcie

bieżącej

pracy,

zajęć

rewalidacyjnych

zgodnie

z orzeczeniami

poradni

psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie psychologa, opracowanie planów pomocy psychologiczno –
pedagogicznej

celem

wspomagania

wszechstronnego

rozwoju

dzieci

oraz

ich

zdolności

i zainteresowań);
●

rozwijanie

zainteresowań

muzyczno-ruchowych dla
plastycznych

i uzdolnień

wszystkich

i tanecznych

Euroregionalne

Centrum

dla

wychowanków

dzieci w

chętnych,

Kultury

ramach

kierowanie

i Komunikacji,

poprzez

realizacji
dzieci

prowadzenie

podstawy

na zajęcia

organizowanie

programowej
organizowane

konkursów

zajęć
oraz
przez

przedszkolnych

i przygotowanie do zewnętrznych);
●

kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
w codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu, np. udział w programie „Akademia zdrowego
przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Aquafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”,
zajęcia w komponowaniu zdrowych kanapek;

●

kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych i kulturalnych podczas
codziennego funkcjonowania;

●

wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań - realizacja własnego programu profilaktycznego „A ja
tańczyć chcę i agresji mówię nie” oraz programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, teatrzyki profilaktyczne,
spotkania z policją na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tworzenie kodeksów grupowych,
przygotowywanie

scenek

dramowych

w czasie

zajęć,

zapewnienie

bezpiecznych

warunków

w przedszkolu (procedury, kodeksy grupowe, kamizelki odblaskowe podczas wyjść poza przedszkole,
zamykane drzwi wejściowe, ustalone i przestrzegane zasady odbioru dzieci);
●

dbałość

o wszechstronny

rozwój,

m.in.

przygotowanie

do podjęcia

obowiązku

szkolnego,

udostępnianie kącików tematycznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem różnych
form

aktywności,

stwarzanie

możliwości

wyboru

formy

pracy

(indywidualna

i zespołowa),

organizowanie zajęć w terenie i wycieczek do zakładów pracy, udział projektach, np. „Akademia
Wyobraźni Play - Doh”, koncerty filharmonii na terenie przedszkola, konkursy wewnętrzne i zajęcia
sportowe, przygotowanie do konkursów zewnętrznych, akcje charytatywne.
Do najważniejszych działań na rzecz środowiska lokalnego zdaniem dyrektora należą: zapewnienie opieki
dzieciom w czasie pracy rodziców, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, organizacja zajęć adaptacyjnych,
uświetnianie

uroczystości

lokalnych

występami

dzieci,

kształtowanie

postaw

społecznych

i wrażliwości

na potrzeby innych (zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, nakrętek, udział w akcjach „Paczka dla Domu
Dziecka”, „Szlachetna Paczka”), zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom 3,4 i 5 – letnim, stała współpraca
z placówkami oświatowymi (Szkołami Podstawowymi w Pieńsku i Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku –
występy na jarmarkach świątecznych, wspólne imprezy), Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji
(udział

w wystawach

okolicznościowych,

zajęciach

plastycznych,

obchodach

Dni

Pieńska

), współpraca

ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej (wspólna organizacja imprez: Jarmark Świąteczny, Dzień
Dziecka, Festyn Rodzinny). Promowanie przedszkola w środowisku poprzez organizację „Jarmarku świątecznego
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dla dużych i małych”, Festynu Rodzinnego i Przeglądu Twórczości Dziecięcej z udziałem dzieci z przedszkola
niemieckiego w Deschce. Zgodnie z potrzebami wychowanków przedszkole zatrudnia oligofrenopedagogów
do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, logopedę i psychologa oraz nauczyciela wspomagającego
w grupie dzieci 3-4 letnich. Dostosowano godziny pracy placówki do potrzeb i oczekiwań rodziców od 6.30
do 16.00. Rodzice aktywizowani są do udziału w życiu przedszkola poprzez ich udział w zajęciach otwartych,
zebraniach grupowych, konkursach oraz uroczystościach grupowych i przedszkolnych.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Rodzice znają i powszechnie akceptują założenia koncepcji pracy przedszkola.
Rodzice znają koncepcję pracy przedszkola, która podawana jest do publicznej wiadomości podczas spotkań
z rodzicami na początku każdego roku szkolnego. Ponadto koncepcja jest umieszczona na stronie internetowej
i na tablicy ogłoszeń. Takie rozwiązanie umożliwia bieżące przypominanie głównych kierunków pracy placówki
wszystkim zainteresowanym. Należy też podkreślić, że rodzice są zadowoleni z działań przedszkola realizujących
koncepcję pracy, a w szczególności z:

●

zadowolenia dzieci, które chętnie chodzą do przedszkola,

●

zapewnienia im bezpieczeństwa, kształtowania i utrwalania właściwych postaw i zachowań,

●

dobrej atmosfery, komunikacji, otwartości personelu na potrzeby dzieci i rodziców,

●

możliwości uzyskania wszechstronnego wsparcia,

●

realizacji różnych działań (np. „Jarmark świąteczny dla dużych i małych”, WOŚP, zbiórka nakrętek
i karmy dla zwierząt.

Rodzice ponadto uważają, że najważniejsze w pracy tego przedszkola jest:

●

dobro dziecka - wychowanie, edukacja, przygotowanie do szkoły,

●

bezpieczeństwo wychowanków,

●

stała współpraca dyrekcji i nauczycieli z rodzicami, swoboda współpracy, otwartość na potrzeby
rodziców, przekazywanie rzetelnej informacji,

●

otwartość na potrzeby dziecka, obserwacja rozwoju dziecka, dbałość o jego wszechstronny rozwój.
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola.
Rodzice mają możliwość zgłaszania swoich propozycji, pomysłów i sugestii dotyczących pracy przedszkola
bezpośrednio do wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola, za pośrednictwem swoich przedstawicieli w
radzie rodziców, tzw. „trójek grupowych”, podczas zebrań grupowych i rady rodziców oraz wypełniając ankiety
dotyczące pracy placówki. Ich propozycje są analizowane podczas zebrań rady pedagogicznej i przyjmowane
do realizacji w postaci nowych działań lub zmian w zapisach koncepcji pracy przedszkola. Rodzice uczestniczą
w tworzeniu przedszkolnego programu profilaktyki „A ja tańczyć chcę i agresji mówię nie”, kalendarza imprez
przedszkolnych

i planu

pracy

placówki. Zgłaszają

propozycje

dotyczące

organizacji

wycieczek

(np.

na zakończenie roku szkolnego), zajęć otwartych, np. związanych ze świętami, Dniem Matki i ich terminów.
Proponują zajęcia dodatkowe, np. język obcy w roku ubiegłym, kółko plastyczne, taneczne i muzyczno-ruchowe
(rytmika), organizację teatrzyków i wyjazdów. Mają wpływ na sposób żywienia dzieci, wyposażenie sal i placu
zabaw, udział w programach i projektach, np. „Zdrowy przedszkolak”, „Bezpieczny Dolnoślązak”, „Czyste
powietrze wokół nas”, wybór ubezpieczyciela i wysokość składki oraz godziny zebrań grupowych.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice aktywnie uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola.
Z wypowiedzi rodziców, dyrektora oraz nauczycieli wynika, że rodzice są włączani do szeregu działań, które
wynikają z realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. W działaniach wychowawczych i dydaktycznych
przykładami są:

●

pomoc w organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych,

●

aktywny udział w przedstawieniach,

●

promocja placówki w środowisku,

●

udział w zajęciach otwartych,

●

udział w akcjach charytatywnych, np. WOŚP, zbieranie nakrętek, kasztanów, karmy dla zwierząt,

●

wzbogacanie bazy, pomoc w remontach,

●

współdecydowanie o organizacji czasu pracy placówki, wyborze zajęć dodatkowych.

Podczas wycieczek, imprez zewnętrznych rodzice wspomagają pracowników przedszkola w opiece nad dziećmi,
biorą udział w zajęciach adaptacyjnych.
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Wymaganie:
Dzieci są aktywne
Stan oczekiwany:
Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i
pozwalającymi

na

rozwijanie

samodzielności.

Ważnym

elementem

pracy

przedszkola

jest

wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój
oraz

rozwój

środowiska.

Rezultatem

pracy

przedszkola

jest

ciekawy

świata,

kreatywny

wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Dzieci

chętnie

aktywności,

uczestniczą

w tym

inicjują

w zajęciach
zabawy

przedszkolnych,

tematyczne,

ruchowe

podejmują

różnorodne

i plastyczne.

Nauczyciele

wdrażają dzieci do samodzielności poprzez stawianie im zadań możliwych do wykonania,
pozytywne wzmacnianie i stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających samodzielnemu
wykonywaniu

czynności.

Współpraca

przedszkola

z organizacjami

i instytucjami

korzystnie wpływa na rozwój dzieci, m. in. dzieci uczą się, jak należy się zachować
podczas uroczystości, mogą zaprezentować swoje umiejętności oraz wzbogacić swoją
wiedzę.

Nauczyciele

włączają

wychowanków

w przedsięwzięcia

o charakterze

charytatywnym i ekologicznym.

Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w
nich uczestniczą.
Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w prowadzonych w przedszkolu
zajęciach.
Zdaniem wszystkich badanych rodziców ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych w przedszkolu
(zob. wykres 1j). Podobną opinię wyrażają pracownicy niepedagogiczni. Partnerzy przedszkola podkreślają,
że świadczy o tym chociażby chętny udział dzieci w działaniach organizowanych przez partnerów nie tylko poza
placówką, ale i w samym przedszkolu. Dzieci lubią zajęcia plastyczne i rytmiczne, podoba im się decydowanie
o wyborze sposobu wykonania pracy i zajęcia, w których mogli wcielać się w różne role. Na obserwowanych
zajęciach (6 z 6) były zaangażowane wszystkie lub większość dzieci.
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Wykres 1j

Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania
różnorodnych aktywności.
W przedszkolu nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość podejmowania różnych aktywności,
sprzyjają temu ich postawa i zaangażowanie.
Na podstawie wypowiedzi nauczycieli i dyrektora można stwierdzić, że, aby dzieci były aktywne, nauczyciele:

●

stosują różnorodne metody pracy, m.in.: pedagogikę zabawy "Klanza" (zabawy z chustą animacyjną,
tańce integracyjne), Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne, elementy metody TOC, gimnastyka twórcza Kniessów),

●

stwarzają możliwość wyboru formy zabawy i innych samodzielności,

●

tworzą swobodną przestrzeni do działalności dziecięcej,

●

wykorzystują podczas zajęć różnorodne środki dydaktyczne,

●

organizują w salach kąciki do zabaw rozwijających zainteresowania,

●

stosują zadania o różnym stopniu trudności,

●

pobudzają do kreatywności, np. poprzez inicjowanie działań zespołowych („Czyste powietrze wokół
nas”, „Akademia Aquafresh”).

Rodzice deklarują, że ich dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, jakie proponuje im
przedszkole. Wśród nich wyróżnili: zajęcia ruchowe i plastyczne, koncerty muzyczne. Obserwacja 5 z 6 zajęć
potwierdziła, że dzięki skutecznym działaniom nauczycieli zaangażowane były wszystkie przedszkolaki. W celu
zaktywizowania dzieci prowadzący zajęcia:
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●

motywują poprzez wzmocnienia werbalne,

●

przydzielają zadania i wyznaczają role w grupie,

●

stosują różnorodne metody pracy,

●

angażują dzieci do przygotowania zajęć,

●

wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne,

●

rozbudzają zainteresowania tematem zajęć,

●

organizują zabawy lubiane przez dzieci,

●

przeplatają zajęcia formami aktywności ruchowej,

●

dostosowują tempo pracy do możliwości indywidualnych dziecka, co umożliwia osiągnięcie sukcesu,
dokończenie pracy,

●

prowadzą zajęcia w terenie, wykorzystują przebranie.

Dzieci stwierdziły, że najbardziej lubią w przedszkolu: tańczyć, śpiewać, malować, wycinać, budować z klocków,
wychodzić na dwór, lubią też zajęcia i rozmowy z panią.

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Nauczyciele powszechnie wdrażają dzieci do samodzielności poprzez zachęcanie do aktywności,
większość pedagogów umożliwia wychowankom wybór zabaw.
W opinii wszystkich badanych respondentów (dyrektora, partnerów, nauczycieli i dzieci) wszyscy nauczyciele
zachęcają przedszkolaki do samodzielności w różnych sytuacjach, m.in.: uczą je samoobsługi, uwzględniają
czas na samodzielne działania, zabawy, odpoczynek, umożliwiają dzieciom samodzielne robienie kanapek,
zachęcają je do sprzątania po zajęciach plastycznych, inicjują pomoc koleżeńską. Dzieci stwierdziły, że podczas
pobytu w przedszkolu samodzielnie rysują, rozbierają się i ubierają, sprzątają po zajęciach oraz zabawki po
zabawie, samodzielnie wybierają zabawy i zabawki oraz dzieci do zabawy. Obserwacja zajęć wykazała,
że wszyscy nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, jednak nie na wszystkich
zajęciach prowadzący umożliwiali dzieciom samodzielne wybieranie zabawy- na 1 z 6 obserwowanych zajęć taka
możliwość wystąpiła w niektórych sytuacjach, również na 1 z 6 zajęć możliwość wyboru zabaw przez dzieci nie
została zaobserwowana.

Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Nauczyciele zachęcają dzieci do inicjowania i realizacji działań na rzecz ich własnego rozwoju,
działania te są chętnie przez nie podejmowane na większości zajęć.
Dyrektor podaje, że działania podejmowane przez dzieci na rzecz własnego rozwoju mają różną formę, m.in.:
dzieci same organizują sobie miejsce zabawy, porządkują po zakończeniu zabawy zabawki, pomagają młodszym
kolegom, pomagają nauczycielom w przygotowaniu przyborów do zajęć. W czasie wolnym podejmują według
zainteresowań działania plastyczne, wymyślają gry i zabawy, organizują gry sportowe na placu zabaw
lub w sali. Z wypowiedzi pracowników niepedagogicznych wynika, że przedszkolaki organizują sobie miejsce
do zabawy, wymyślają własne gry. Obserwacja wykazała, że na 4 z 6 obserwowanych zajęć dzieci (większość
lub wszystkie) podejmowały działania wynikające z ich inicjatywy, na 2 z 6 nie wystąpiły takie sytuacje. Na
terenie przedszkola widoczne są wytwory dzieci dotyczące działań zainicjowanych przez nie same - przy salach
każdej

grupy

funkcjonują

gazetki,

na których

eksponowane

są

prace

przedszkolaków.

Wiele

prac

eksponowanych jest w szatniach. Zazwyczaj są to prace dzieci biorących udział w wewnętrznych konkursach
lub prace zbiorowe dużych formatów i inne okolicznościowe (np.: z okazji świąt). Prace wykonywane z różnych
mas prezentowane są w salach na półkach.

Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Wszystkie przedszkolaki biorą aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
Zarówno dyrektor jak i rodzice oraz partnerzy placówki zgodnie stwierdzają, że przedszkolaki aktywnie
uczestniczą w wielu działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Są to m.in.:

●

„Jarmark świąteczny dla małych i dużych”,

●

„Przegląd twórczości dziecięcej”,

●

„Festyn rodzinny”,

●

korowód z okazji pierwszego dnia wiosny,

●

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,

●

„Dzień bez przemocy”,

●

„Dzień Dziecka”,

●

„Dni Pieńska”,

●

happening Okupowany Pieńsk,

●

udział w akcjach charytatywnych i społecznych (zbiórka karmy, nakrętek, makulatury, segregowanie
śmieci, wykonywanie flag i kotylionów z okazji świat państwowych),

●

konkursy organizowane przez Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji.

W większości tych przedsięwzięć biorą udział wszystkie dzieci przedszkolne.
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Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Stan oczekiwany:
W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu
przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny
być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich
skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego dziecka
oraz jego sytuację społeczną w oparciu o prowadzone przez nauczycieli obserwacje
i diagnozy,

indywidualne

rozmowy

z rodzicami

oraz

wskazania

poradni

psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z potrzebami organizowane są zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci oraz zajęcia indywidualne o charakterze rewalidacyjnym.
Dzieci uczestniczą w zajęciach z logopedą i psychologiem oraz w zajęciach rozwijających
ich

zainteresowania

i uzdolnienia.

Nauczyciele

współpracują

z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc
dzieciom oraz ich rodzicom. W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu jest
zgodne z potrzebami ich dzieci.

Obszar badania:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
Przedszkole rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego wychowanka.
Nauczyciele prowadzą bieżącą obserwację każdego dziecka w różnych sytuacjach przedszkolnych, diagnozy
logopedyczne i gotowości szkolnej oraz rozmowy z dziećmi i ich rodzicami. Analizują prace i wytwory dziecięce,
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz karty zapisów dzieci do przedszkola. Za najważniejsze
potrzeby dzieci uważają między innymi: potrzebę bezpieczeństwa, indywidualnego rozwoju, akceptacji,
tolerancji, dowartościowania, szacunku, rozwijania koncentracji, uwagi i sprawności manualnej, zabawy i ruchu,
aktywności oraz rozwijania zainteresowań i pasji. W przedszkolu 63 ze 141 dzieci zostało rozpoznanych jako
potrzebujących wsparcia z różnych powodów. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 7 dzieci, zajęciami
rewalidacyjnymi

-

1,

rewalidacyjno-wychowawczymi

–

1

i indywidualnym

rocznym

przygotowaniem

przedszkolnym - 1 dziecko. W przypadku 48 dzieci po przesiewowym badaniu logopedycznym rodzice otrzymali
wskazówki

do pracy

z dziećmi

i ewentualne

wskazania

do dalszego

badania

w poradni

psychologiczno-pedagogicznej, 7 wychowanków korzysta z terapii logopedycznej na terenie przedszkola. Dzieci
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uzdolnione tanecznie i plastycznie (16) zostały objęte zajęciami dodatkowymi rozwijającymi uzdolnienia, 16
wychowanków objętych zostało indywidualnym wsparciem nauczycieli, 14 korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Potrzeby rozpoznawane i zaspokajane są również we współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Zgorzelcu, Stowarzyszeniem Promocji i Kultury Ziemi Pieńskiej, policją, strażą
pożarną oraz Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. Rodzice w większości stwierdzili,
że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka przynajmniej kilka razy (82 z 97)
lub co najmniej (12 z 97) raz w roku (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.
Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do rozpoznanych możliwości i sytuacji dzieci.
Oferta przedszkola jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli przedszkole prowadzi zajęcia, które wynikają z wcześniejszego rozpoznania
potrzeb

i możliwości

dzieci,

i rewalidacyjno-wychowawcze

np.: zajęcia

dla

dzieci

wczesnego
z opiniami

wspomagania

i orzeczeniami

rozwoju,

poradni

rewalidacyjne

psychologiczno

-

pedagogicznej, indywidualne zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zajęcia
logopedyczne

oraz indywidualne

roczne

przygotowanie

przedszkolne. Nauczyciele

wskazali

również

na organizację zajęć tanecznych i plastycznych dla chętnych dzieci rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia

oraz

przygotowujących

do udziału

w konkursach

i występach,

realizację

programów,

np.

"Akademia Wyobraźni Play-Doh" rozwijającego umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych
przedszkolaków i programu profilaktycznego „Po prostu tańcz - program przeciw agresji”, dostosowanie bazy
przedszkola do potrzeb rozwojowych dzieci (sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rytmiki,
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gabinet logopedyczny, kąciki zainteresowań w salach, rozbudowa placu zabaw pod kątem potrzeb ruchowych
dzieci, utworzenie „altany edukacyjnej”), organizowanie zajęć integracyjnych oraz zajęć metodami W.
Sherborne, Klanzy, pedagogiki Korczaka, Marty Bogdanowicz, zabawy logorytmiczne, organizację pracy
indywidualnej i zespołowej, realizację zajęć w grupach różnowiekowych z zastosowaniem narzędzi myślowych
TOC w pracy z dziećmi.
Na

obserwowanych

zajęciach

nauczyciele

wykorzystywali

wiedzę

z prowadzonych

diagnoz

i obserwacji

do planowania pracy, np. doskonalili mowę dzieci, rozwijali orientację przestrzenną i umiejętność spostrzegania,
stosowali ciekawe metody pracy i środki dydaktyczne, aby skupić uwagę i zainteresowanie dzieci zajęciami oraz
zaspokajali potrzeby ruchowe wychowanków.

Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i
innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i
sytuacją społeczną.
Przedszkole współpracuje z podmiotami wspierającymi dzieci adekwatnie do ich potrzeb i sytuacji
społecznej.
W zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Zgorzelcu, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieńsku, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie oraz policją i kuratorami sądowymi. Zdaniem dyrektora współpraca ta polega na diagnozowaniu
i wspomaganiu rozwoju dzieci, wymianie informacji i spostrzeżeń o dziecku i jego rodzinie, wnioskowaniu
o wsparcie

finansowe/materialne

(np.

pomoc

w organizacji

dożywiania)

oraz

wspólnym

rozwiązywaniu

problemów. Partnerzy podkreślili, że dzięki współpracy z nimi dzieci nabywają nowych doświadczeń, uczą się
właściwych zachowań w różnych sytuacjach, mają możliwość zaprezentowania swoich talentów, stają się
bardziej otwarte, odważne i pewne siebie, łatwiej nawiązują kontakty, otrzymują kompleksową pomoc
psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie materialne i rzeczowe.

Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące
całą społeczność przedszkola.
W przedszkolu realizowane są działania antydyskryminacyjne, chociaż nie występują przypadki
dyskryminacji wśród dzieci.
Zdaniem dyrektora oraz nauczycieli w przedszkolu nie ma dyskryminacji wśród przedszkolaków. Nauczyciele
podejmują szereg działań, aby zapobiegać temu zjawisku. Kształtują społecznie pożądane postawy dzieci
wykorzystując bajkoterapię, przykłady literatury dziecięcej i własny przykład, opracowują z dziećmi grupowe
kodeksy przedszkolaka, realizują przedszkolny program profilaktyki „A ja tańczyć chcę i agresji mówię nie”. Na
bieżąco rozwiązują drobne konflikty rówieśnicze, nagradzają za właściwe zachowania, powierzają pełnienie ról,
kształtują postawę opiekuńczości i odpowiedzialności za drugą osobę oraz empatię. Dzieci uczą się wzajemnej
tolerancji, akceptacji potrzeb i inności drugiego człowieka poprzez wspólne przebywanie w grupie i rozmowy
na ten temat. Organizowane są uroczystości z udziałem wszystkich dzieci oraz włącza się wszystkie dzieci
do pracy zespołowej.
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Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada
potrzebom ich dzieci.
Rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
Wśród rodziców panuje powszechna opinia, że ich dzieci mogą liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu
trudności (97) oraz w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (96 z 97), a nauczyciele wierzą w możliwości
swoich wychowanków i dają im to do zrozumienia (zob. wykres 1j-3j).

Wykres 1j
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Wykres 2j
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Wykres 3j
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