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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 12-10-2015 - 26-10-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Łukasz Maj, Luiza Błoniarz, Zdzisława Wielguszewska. Badaniem objęto 5 dzieci

(wywiad), 10 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 1 nauczyciela (ankieta i wywiad). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, partnerami punktu przedszkolnego, grupowy z pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwację zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

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

Punkt przedszkolny jest integralną częścią Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Łążku. W latach

2005 - 2008 istniał przy szkole zespół przedszkolny pod przewodnictwem Fundacji im. J. A. Komeńskiego

z Warszawy. Potem funkcjonował jako Zespół Wychowania Przedszkolnego w PSP w Łążku. Od 2 lat istnieje

pod nazwą punkt przedszkolny. Początkowo zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu w godz. 8:00-13:00. Od

01.01.2009 r. funkcjonuje w wymiarze 25 godzin tygodniowo. W punkcie przedszkolnym pracuje 1 nauczyciel,

a uczęszcza do niego od 15 do 25 dzieci. Przedszkolaki włączają się w życie szkoły każdego dnia, ich rodzice

angażują się we wszystkie działania, inicjują nowe przedsięwzięcia i przyczyniają się do ich realizacji.

W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki rozpoczęły przygodę z placówką już 25.08.2015 r. tygodniem

adaptacyjnym w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej - "Radosny Przedszkolak". Celem innowacji jest

tworzenie dzieciom warunków do łatwiejszej adaptacji w przedszkolu 3 i 4-latków. Obejmuje ona również

oprócz dzieci także ich rodziców i dziadków. Rodzice i dziadkowie uczestniczą aktywnie w tygodniu

adaptacyjnym oraz w comiesięcznych zajęciach dydaktycznych w przedszkolu, biorą udział w wycieczkach,

imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Z codziennej obserwacji, kontaktów dyrektora i nauczycieli

z rodzicami oraz rozmów z miejscową ludnością można zauważyć, że placówka jest dla wszystkich bardzo

ważnym miejscem integrującym środowisko lokalne, a dla wielu dzieci - jak śpiewają w hymnie - jest ich drugim

domem. Wiadomości na temat funkcjonowania placówki dostępne są na stronie internetowej

www.psplazek@interia.pl                     
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Informacja o placówce

Nazwa placówki PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
ŁĄŻKU

Patron Jan Paweł II

Typ placówki Punkt przedszkolny

Miejscowość Łążek

Ulica Łążek

Numer 58

Kod pocztowy 27-670

Urząd pocztowy Łoniów

Telefon 15-821-82-03

Fax 15-821-82-03

Www www.psplazek.republika.pl

Regon 36074003400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 15

Oddziały 1

Nauczyciele pełnozatrudnieni 1.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 15

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat sandomierski

Gmina Łoniów

Typ gminy gmina wiejska
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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 punktu przedszkolnego ukierunkowana na wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem

ich potrzeb i możliwości oraz zapewnienie im bezpieczeństwa sprzyja wzmacnianiu wiary dzieci we własne

możliwości, budowaniu więzi z domem rodzinnym i integracji ze środowiskiem lokalnym. 

2. Miła atmosfera i różnorodność działań sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych

w placówce.

3. Inicjatywy dzieci wykorzystywane są do kształtowania właściwych kontaktów interpersonalnych, a wybierane

przez nauczyciela zadania, zabawy, ćwiczenia wspierają je w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz uczą

kreatywności. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy punktu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę

pracy oraz potrzeby środowiska lokalnego. Działania podejmowane przez nauczyciela są

spójne z jej założeniami i adekwatne do oczekiwań rodziców. Znają oni i akceptują główne

założenia pracy placówki. Uczestniczą w pracach nad ich modyfikacją oraz w działaniach

związanych z ich realizacją. 

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 punktu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy

oraz potrzeby środowiska lokalnego. Działania podejmowane przez nauczyciela są spójne z jej

założeniami i adekwatne do oczekiwań rodziców.

Nauczyciel i dyrektor w wywiadzie wśród najważniejszych założeń pracy punktu przedszkolnego wymienili:

● wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,

● bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu,

● integracja ze środowiskiem lokalnym,

● wzmacnianie wiary we własne możliwości,

● budowanie więzi z rodziną domem i dziećmi w przedszkolu,

● rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, 

● wzmacnianie wiary w swoje możliwości (Tab. 1, 2). 

Punkt przedszkolny  prowadzi działania na rzecz środowiska lokalnego. Dyrektor wymienił tu:

● organizację tygodnia adaptacyjnego, 

● wycieczki z rodzicami, dziadkami z okazji Dzień Dziecka,

● występy z okazji różnych świąt i uroczystości. 

● udział w akcjach charytatywnych tj. Nakrętki "Dla Lenki", Paczka świąteczna, misie dla Misi, zbiórka

pieniędzy na misje.
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Do działań nauczyciela uwzględniających specyfikę pracy punktu przedszkolnego wymienić należy: 

● organizację spotkań z policjantem, strażakiem. listonoszem, 

● zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez zatrudnienie dodatkowej osoby oraz pomocy osób

z obsługi przy sprowadzaniu na śniadanie, na plac zabaw, 

● udział w wycieczkach, wyjazdach na wystawy, do teatru,

● przygotowywanie dzieci do  konkursów, 

● udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom", 

● realizację innowacji pedagogicznej Radosny przedszkolak, 

● współpracę z władzami samorządowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną , szkołą podstawową,

gminnym ośrodkiem kultury, parafią. 

Punkt przedszkolny  prowadzi działania nakierowane na zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci tj. potrzeba

bezpieczeństwa, potrzeba ruchu, poczucie sprawiedliwości poprzez: 

● realizację programu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw

moralnych, 

● realizację programu adaptacyjnego, 

● stworzenie kodeksu przedszkolaka,

● eksponowanie wytworów dzieci, 

● dostosowanie metod i form pracy do możliwości dzieci,

● realizację projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznej,

● organizaję zajęć ortofonicznych, zabawy buzi i języka, 

● organizację zajęć z języka angielskiego i zajęć plastycznych,

● prowadzenie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, 

● pielęgnowanie talentów - zauważanie zdolności u każdego dziecka, 

● diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez prowadzenie arkuszy obserwacji , 

● organizowanie konkursów nastawionych na wszechstronny rozwój dziecka, 

● udział dzieci w imprezach okolicznościowych i środowiskowych tj. Dzień Babci i Dziadka, festyn

rodzinny, jasełka, akcje Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, 

● udział w akademiach z okazji świąt państwowych i uroczystości okolicznościowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Porozmawiajmy o koncepcji pracy przedszkola. Na co Państwa zdaniem w przedszkolu kładzie

się szczególny nacisk? Co jest najważniejsze w pracy tego przedszkola? W jaki sposób koncepcja pracy

uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci? W jaki sposób koncepcja pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania

środowiska? [WN] (10052)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego

potrzeb i możliwości

2 bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu

3 integracja ze środowiskiem lokalnym

4 wzmacnianie wiary we własne możliwości

5 budowanie więzi z rodziną domem i dziećmi w

przedszkolu

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze założenia koncepcji, wg której działa przedszkole? [WD] (2895)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 - bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, - wszechstronny

rozwój dziecka, - budowanie więzi z rodziną - domem i

dziećmi w przedszkolu, - integracja ze środowiskiem

lokalnym, - rozwijanie indywidualnych zdolności

twórczych, - wzmacnianie wiary w swoje możliwości.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko

rozumiany rozwój dzieci, tak aby poznało radość płynącą

z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi

dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało

otaczający go świat, czuło się bezpieczne, nauczyło

samodzielności i poznało nowe doświadczenia.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy punku przedszkolnego. 

Dyrektor stwierdził, że rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy punktu przedszkolnego w czasie spotkania

organizacyjnego  na początku roku szkolnego. Jest ona również dostępna na tablicy informacyjnej w budynku

szkoły.Rodzice znają główne kierunki pracy przedszkola. Wśród najważniejszych wymieniają:

● kształtowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

● uczenie samodzielności,

● dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

● uczenie szacunku wobec innych,

● dbanie o aklimatyzację dzieci poprzez organizację tygodnia adaptacyjnego.

Najbardziej podobają im się rodzaje prowadzonych zajęć z dziećmi, życzliwa atmosfera nauki i zabawy oraz
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dobre wyposażenie sali dydaktycznej. Chcieliby natomiast, aby punkt przedszkolny mieścił się na parterze

budynku. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo dzieci poprzez wyeliminowanie  częstego korzystania ze schodów

na drugie piętro. Innych zastrzeżeń do pracy i funkcjonowania placówki rodzice nie zgłosili. 

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 uczestniczą w pracach nad modyfikacją koncepcji pracy punktu przedszkolnego.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli punkt przedszkolny umożliwia rodzicom udział w zgłaszaniu modyfikacji

w obowiązującej koncepcji pracy. Mogą oni zgłaszać swoje uwagi do nauczyciela, dyrektora  podczas spotkań

ogólnych i indywidualnych oraz wypowiadać swoje zdanie w ankiecie. Rodzice czują się współodpowiedzialni za

placówkę. Akceptują jej kierunki pracy. Chętnie biorą udział w udoskonalaniu pracy punktu przedszkolnego

poprzez zgłaszanie propozycji działań wynikających z głównych założeń koncepcji. Wymienić należy tutaj: 

● organizację tygodnia adaptacyjnego dla dzieci, rodziców i dziadków, 

● dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i zajęcia plastyczne, 

● zaplanowanie w planie pracy nauczyciela punktu przedszkolnego rodzinnej wycieczki dla dzieci

z udziałem rodziców i dziadków z okazji Dnia Dziecka.

Rodzice w trakcie wywiadu stwierdzili, że ich prośby i sugestie zawsze były i są brane pod uwagę oraz w miarę

możliwości wprowadzane w życie.

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

Rodzice uczestniczą w działaniach związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy punktu

przedszkolnego. 

Rodzice włączają się systematycznie do udziału i współorganizacji różnorodnych i licznych działań

podejmowanych przez punkt przedszkolny, spójnych z realizowaną koncepcją pracy. Należą do nich ich zdaniem

i zdaniem nauczyciela:

● udział we wspólnych z dziećmi zajęciach np. przygotowywanie zdrowych potraw,

● realizacja działań wynikających z prowadzonej innowacji pedagogicznej Radosny Przedszkolak

● udział w wycieczce wspólnej dla dzieci, rodziców i dziadków okazji Dnia Dziecka

● udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom - czytanie bajek dzieciom,

● wspomaganie nauczyciela w organizowaniu akcji charytatywnych, 

● pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wyjść i wyjazdów poza placówkę,

● współorganizacja i opieka nad dziećmi w czasie wycieczek.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Różnorodność działań oraz miła atmosfera sprawiają, że wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą

w zajęciach realizowanych w przedszkolu. Nauczyciel podczas wielu działań pozytywnymi

wzmocnieniami zachęca dzieci do samodzielności. Jest otwarty na inicjatywy dzieci, a pomysły

zgłoszone przez nich wykorzystuje do ich rozwoju. Przedszkole stwarza warunki do uczestniczenia

dzieci w różnorodnych działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

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.

Różnorodność działań oraz miła atmosfera sprawiają, że wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą

w zajęciach realizowanych w przedszkolu.

Zarówno dyrektor, jak i nauczyciel poinformowali, że w przedszkolu podejmowanych jest wiele różnorodnych

działań służących aktywizacji dzieci m.in. dbanie o miłą atmosferę, pozwalanie im na samodzielność, stosowanie

różnorodnych metod pracy, chwalenie, organizowanie spotkań z ciekawymi osobami, realizowanie innowacji

pedagogicznej i różnych projektów, angażowanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych (Tab.1,2).

Podczas obserwowanych zajęć wszystkie dzieci były zaangażowane, podobały im się zarówno zabawy

kierowane, jak i samodzielne (Tab.3). Wszyscy respondenci (rodzice, partnerzy, pracownicy niepedagogiczni)

poinformowali, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu (Tab.4,5,6). Spośród

wielu działań im oferowanych przedszkolaki najbardziej lubią: zabawy klockami, lalkami, zabawy na placu

zabaw, gry i zabawy w salach gimnastycznych (małej i dużej). 
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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 tworzenie atmosfery sprzyjającej pobudzaniu ciekawości Wspieram aktywność dzieci, dbam o miłą atmosferę,

przekazuję wiedzę i umiejętności przez pokaz i zabawę.

Budzę ciekawość poznawczą poprzez angażowanie

wszystkich zmysłów, uwzględniam indywidualne

możliwości dzieci i ich zainteresowania, organizuję

sytuacje pobudzające dzieci do badania i poszukiwania

nowego, kreatywnego spoglądania na świat.

2 pozwalanie na samodzielność Pozwalam na realizowanie ich pomysłów, dowolność

wykonywanej pracy, daję dzieciom możliwość wykazania

się, zachęcam do samodzielności.

3 stosowanie różnorodnych metod pracy Stosuję odpowiednie formy pracy. Wykorzystuję

elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających

aktywność dziecka na zajęciach min.: pedagogikę

zabawy Klanza, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn

(głównie na zajęciach z rodzicami), zabawy ortofoniczne,

dramę, bajkoterapię, muzykoterapię, zabawy

paluszkowe, samodzielne doświadczenia metody

aktywności twórczej: wiersz, opowiadanie, inscenizacje,

historyjki obrazkowe, opowieści ruchowe, pracę z

książką, gry i zabawy dydaktyczne, formy teatralne, gry

na instrumentach, śpiew, zabawy taneczne, spacery,

wycieczki. Wspieram aktywność poprzez atrakcyjne

pomoce dydaktyczne: kąciki zabaw (teatrzyk, kuchnia,

kącik książki, plastyczny), kącik przyrody (lupy,

hodowle, eksperymenty), sprzęt sportowy, chusta

animacyjna, gry dydaktyczne, puzzle, układanki.

Uwzględniam doświadczenia, ciekawą tematykę zajęć

plastycznych, działania mające na uwadze

zainteresowania i umiejętności dzieci.

4 chwalenie dzieci Poprzez udzielanie pochwał, stempli, naklejek.

5 zapraszanie ciekawych osób Na aktywność dzieci mają wpływ również pogadanki,

spotkania z udziałem ciekawych osób (policjanta,

strażaka, pielęgniarki i innych).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciele angażują dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności? [WD]

(8291)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 1) realizowanie innowacji pedagogicznej 2) realizowanie

różnych projektów 3) stosowanie różnorodnych metod

pracy 4) wykorzystywanie różnorodnych pomocy

dydaktycznych 5) chwalenie dzieci 6) angażowanie dzieci

do udziału w akcjach charytatywnych

realizowana jest innowacja pedagogiczna – "Radosny

Przedszkolak" - nauczyciel realizuje tzw. "małe projekty"

– "Mały patriota", "Mały artysta", "Opowieści z krainy

liczb" – organizowane przez miesięcznik "BLIŻEJ

PRZEDSZKOLA" "Akademia zdrowego przedszkolaka" -

atrakcyjne pomoce dydaktyczne: kąciki tematyczne, -

naklejki za dobre sprawowanie - odpowiednie metody

pracy z dzieckiem uwzględniające podstawową potrzebę

jaką jest zabawa: zabawy tematyczne, ortofoniczne,

drama, chusta – zabawy integracyjne, metody

aktywności twórczej, formy grupowe, doświadczenia,

organizowane są dodatkowe zajęcia plastyczne,

wycieczki poznawcze, akcje charytatywne: akcja "Góra

Grosza", nakrętki "Dla Lenki", zbiórka makulatury.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co Wam się dzisiaj najbardziej podobało na zajęciach w przedszkolu? [WDPO] (8099)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zabawy kierowane zabawy w koniki, moczenie szyszek w wodzie

2 zabawy samodzielne zabawy w lalki

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co na to wskazuje? [AR] (10110)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 dziecko opowiada jak było fajnie, śpiewa piosenki

przedszkolne

2 recytuje wierszyki

3 nauczyło się samodzielnie ubierać

4 nauczyło się samodzielnie jeść

5 dziecko jest uśmiechnięte, pokazuje co robiło w danym

dniu, pyta czy przyjdziemy jutro znowu do przedszkola

6 dziecko jest wesołe, uśmiechnięte i przede wszystkim

jest bezpieczne
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? Co

na to wskazuje? [WP] (8281)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 Chętnie biorą udział we wszystkich formach pracy

przedszkola tj. zabawach, wycieczkach, wyjściach,

imprezach okolicznościowych i środowiskowych, -

korzystają z zajęć z języka angielskiego, - chętnie się

uczą wierszyków i piosenek, - dzieci osób korzystających

z opieki społecznej proszą o możliwość uczestniczenia w

zajęciach w przedszkolu w czasie tygodnia

adaptacyjnego w okresie wakacji (opieka płaci za obiady

tych dzieci), - rozmowy ze starszymi dziećmi świadczą o

ich zainteresowaniu zajęciami przedszkolnymi, - dzieci w

czasie spotkania z policjantem przyznawały, że bardzo

lubią swoje przedszkole i swoją panią, - są otwarte,

chętnie opowiadają o tym, co się dzieje w przedszkolu, -

dzieci chętnie rysują i w swoich pracach plastycznych

pokazują czego się nauczyły, - przedszkolaki uczestniczą

w realizowanej innowacji pedagogicznej "Radosny

Przedszkolak" - organizowane są zajęcia adaptacyjne dla

nowych przedszkolaków, ich rodziców i dziadków,

ponadto odbywają się comiesięczne zajęcia dydaktyczne

z udziałem rodziców i dziadków.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? Co

na to wskazuje? [WPN] (8281)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 - nie płaczą, są uśmiechnięte, opowiadają o tym co

robiły w przedszkolu, śpiewają, tańczą, wchodząc do

świetlicy witają się z paniami z obsługi, są otwarte i

chętne do zabawy oraz do pracy
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Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Nauczyciel pozytywnymi wzmocnieniami zachęca dzieci do samodzielności.

Dyrektor podczas wywiadu poinformował, że dzieci zachęcane są do samodzielności - są chwalone i nagradzane

(Tab.1). Nauczyciel tak prowadził zajęcia, że w większości sytuacji dzieci mogły wybierać zabawy oraz zachęcał

przedszkolaków do samodzielnego wykonywania zadań. Dzieci same m.in.myły ręce, jadły, sprzątały zabawki

(Tab.2,3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób dzieci zachęcane są do samodzielności? [WD] (8292)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 1) słowne zachęcanie, chwalenie 2) nagradzanie zachęcanie do czynności samoobsługowych: dzieci myją

rączki przed jedzeniem, ząbki po jedzeniu, owoce i

warzywa przed spożyciem, odnoszą kubeczki na

stołowce próby samodzielnego ubierania – sznurowania

butów, sprzątanie po zabawach, zabawy w kącikach

tematycznych - nagradzanie, docenianie, pochwały - nie

wyręczanie dziecka jak coś już umie

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie czynności wykonujecie w przedszkolu sami? [SSRZD] (8274)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 myjemy ręce, zęby, jemy, bawimy się w piaskownicy,

ubieramy się – czasami pani pomaga wiązać czapki
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób dzieci w przedszkolu zachęcane są do samodzielności? Proszę podać przykłady.

[WPN] (8284)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 uczą się samodzielnego ubierania i rozbierania

2 dnoszą kubeczki po śniadaniu

3 sprzątają swoje zabawki

4 samodzielnie korzystają z toalety

5 same wchodzą na drugie piętro i schodzą

6 uczą się samodzielnego mycia zębów

7 umieją korzystać z placu zabaw

8 znają zasady poruszania się w parach w czasie

wycieczek

9 samodzielnie jedzą śniadania w sali i obiady na stołówce

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.

Nauczyciel jest otwarty na inicjatywy dzieci. Pomysły zgłoszone przez wychowanków wykorzystuje

do ich rozwoju. Podczas wywiadu zarówno dyrektor, jak i pracownicy niepedagogiczni poinformowali, że jest

wiele działań, które dzieci podejmują z własnej inicjatywy m.in. proponują zabawy, miejsca gdzie chcą się udać

na spacer, rodzaje zajęć plastycznych (Tab.1,2). Podczas obserwowanych zajęć dzieci same wybierały materiały

do wykonania prac, same dobierały się w grupy podczas zabaw swobodnych, samodzielnie sprzątały, myły ręce,

jadły (Tab.3). Nauczyciel wykorzystywał inicjatywy dzieci do rozwoju ich kontaktów

interpersonalnych, wzmocnienia wiary we własne możliwości, rozwijania kreatywności, zwracania uwagi

na bezpieczeństwo. Na terenie przedszkola znajduje się wiele prac plastycznych zainicjowanych przez same

dzieci, np. rysunki, zwierzątka wykonane z różnych materiałów – masy solnej, plasteliny, darów jesieni (mchu,

szyszek), ciastoliny. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Analiza

1 1) proponują zabawę, w którą chcą się bawić (zabawa co

można zrobić np. z kasztanów, warzyw itp.) 2) wytwory

pracy dzieci, 3) częstowanie sokiem samodzielnie

wykonanym – panią dyrektor, pracowników obsługi 4)

przypominają o zbiórce nakrętek 5) proponują spacery w

określone miejsca (do sadu, lasu na łąkę) 6) układają

zabawki

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania dzieci podejmują z własnej inicjatywy? W jaki sposób przedszkole umożliwia

dzieciom podejmowanie działań z własnej inicjatywy? [WPN] (9915)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wybierają rodzaje zabaw tematycznych

2 proponują rodzaje zajęć plastycznych

3 mówią jakie zajęcia ruchowe chcą mieć (np. taniec,

rytmika)

4 zgłaszają potrzebę wyjścia na plac zabaw

5 mówią, kiedy chcą iść do "figlolandu" (miejsce do

swobodnej zabawy na materacach i miękkich

przyrządach gimnastycznych)

6 wybierają zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

7 mówią, czego chcą się uczyć (piosenki, wierszyki)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.3

Numer Analiza

1 Dzieci: - wybierały kolory słomek do zabawy, materiały

do wykonania ptaków (szyszki, kolory plastelin, piórka),

- podjęły decyzję co chcą zrobić: wykonały np. pszczołę,

drzewo, ślimaka, węża (razem z panią wszystkie zrobiły

ptaszki), - podjęły również decyzję, że nadal chcą

kontynuować to zadanie, - mogły wybrać zabawę w

czasie zabaw swobodnych - same dobrały się w grupy i

ustaliły role jakie chcą odgrywać (mamy, taty, dziecka –

zabawa w dom). Przedszkolaki samodzielnie sprzątały,

wykonywały czynności samoobsługowe.

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

Przedszkole stwarza warunki do uczestniczenia dzieci w różnorodnych działaniach na rzecz

środowiska lokalnego.

Zarówno dyrektor, rodzice, jak i partnerzy podkreślają, że wszystkie przedszkolaki uczestniczą w wielu

działaniach na rzecz środowiska lokalnego: występują w organizowanych imprezach okolicznościowych, biorą

udział w akcjach charytatywnych, na rzecz środowiska przyrodniczego, prezentują swoje prace np. w gminnych

konkursach (Tab.1-3). Przedszkole realizuje innowację pedagogiczną "Radosny Przedszkolak" celem której jest

tworzenie trzy- i czterolatkom warunków do łatwiejszej adaptacji. Obejmuje ona również rodziców i dziadków,

którzy aktywnie uczestniczą w tygodniu adaptacyjnym, w comiesięcznych zajęciach dydaktycznych, biorą udział

w wycieczkach, imprezach oraz uroczystościach przedszkolnych. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach na rzecz środowiska lokalnego uczestniczą dzieci? Jak duża jest to grupa

dzieci? [AD] (8290)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 organizowanie imprez okolicznościowych, zajęć z

rodzicami, uczestniczenie w gminnych konkursach

1) Dzień Babci i Dziadka – laurki, występy - Dzień

Rodziny – występy, wspólne zabawy, quizy. 2) Wycieczki

3) Innowacja pedagogiczna – zajęcia z rodzicami i

dziadkami 4) Konkursy na szczeblu szkolnym, gminnym

– ukazywanie prac i wytworów dzieci – GOK w Łoniowie

5) Laurki i życzenia dla zaprzyjaźnionych instytucji i

mieszkańców z racji Świąt Wielkanocnych, Bożego

Narodzenia, Dnia Samorządowca, Dnia Pracownika

Kultury, Dnia Służby Zdrowia itp. wszystkie dzieci.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach w środowisku lokalnym uczestniczyły Państwa dzieci? [WR] (8277)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 konkurs plastyczny - kartka świąteczna, kartka dla Jana

Pawła II; Miś dla Misi; Mama, tata i ja; występy w

szkole; zbiórka nakrętek; sprzątanie świata

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy dzieci z przedszkola uczestniczą w jakichś działaniach na rzecz społeczności lokalnej? Jakie

to są działania? [WP] (8283)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja imprez okolicznościowych 1) spotkania z okazji świąt wielkanocnych i

bożonarodzeniowych uświetniane są występami dzieci 2)

imprezy dla społeczności lokalnej z okazji różnych świąt

państwowych 3) spotkania ze strażakami 4) z okazji

Dnia Dziecka 5) organizacja Dnia Babci i Dziadka 6)

występy w jasełkach gminnych 7) przedszkolaki śpiewały

i tańczyły w przedstawieniu 8) prezentacje swoich prac

dla partnerów przedszkola 9) występy dzieci w kościele

parafialnym

2 udział w akcjach charytatywnych udział dzieci w akcjach organizowanych przez szkołę np.

zbieranie na paczkę świąteczną, akcje charytatywne np.

zbieranie nakrętek, akcja "Góra grosza", wspomagają

akcję WOŚP

3 udział w akcjach na rzecz środowiska udział w obchodach Dni Ziemi, sprzątanie terenu wokół

budynku, - dokarmianie ptaków (znajomość ekologii)

4 inne 1) udział dzieci w gminnym konkursie plastycznym, 2)

przekazywanie dzieciom kamizelek odblaskowych przez

przedstawicieli gminy połączone z prezentacją osiągnięć

dzieci

5 zajęcia z rodzicami projekt gminny "Łączymy pokolenia"
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu istnieje system rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciel prowadzi

adekwatne działania do rozpoznanych potrzeb dzieci. Wszyscy rodzice uważają, że placówka

wspomaga rozwój ich dzieci.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

W przedszkolu istnieje system rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci.W przedszkolu rozpoznawane

są potrzeby i możliwości dzieci m.in. poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami i dziećmi, analizę badań

z poradni psychologiczno-pedagogicznych (Wykres 1j, Tab.1). Informacje zwrotne przekazywane są rodzicom.

Zdiagnozowano m.in. następujące potrzeby rozwojowe dzieci: szacunku, wszechstronnego rozwoju,

samodzielności, sukcesu (Tab.1). 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób rozpoznają Państwo potrzeby i możliwości dzieci? Jakie są najważniejsze

potrzeby rozwojowe dzieci? [WN] (2999)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 obserwacja podczas zajęć i zabaw swobodnych

2 analiza wytworów i prac dzieci

3 rozmowy z rodzicami i dziećmi

4 badania logopedyczne przesiewowe dzieci PPP - badania

wzroku (przebadano wszystkie dzieci, przekazano

informację zwrotną rodzicom)

5 analizowanie wyników dzieci w konkursach

6 udział w uroczystościach

7 Potrzeby rozwojowe dzieci: - zabawy, biologiczne,

bezpieczeństwa i bliskości, szacunki i sprawiedliwości,

tolerancji, wszechstronnego rozwoju w tym samoobsługi

i samodzielności, sukcesu, poznawcze, akceptacji,

aktywności - ruchowej, twórczego działania,

doświadczania i zdobywania umiejętności

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.

Nauczyciel prowadzi adekwatne działania do rozpoznanych potrzeb dzieci. Rodzice podczas wywiadu

poinformowali, że nauczyciel uwzględnia potrzeby i możliwości ich dzieci poprzez: indywidualne podejście

do dziecka, stopniowanie trudności zadań, pomoc dzieciom gdy mają jakieś trudności, wskazywanie

ewentualnej potrzeby pracy ze specjalistą np. logopedą. Nauczyciel prowadzi wiele działań w oparciu o wnioski

płynące z diagnoz m.in. włącza więcej zabaw ortofonicznych, gimnastyki buzi i języka, rozmawia z rodzicami

o konieczności ćwiczenia z dzieckiem dodatkowo w domu, stwarza warunki i sytuacje do nabywania

samodzielności, dobiera odpowiednie metody i formy zajęć, aktywizuje dzieci (Tab.1). Podczas obserwowanych

zajęć nauczyciel uwzględniając potrzeby dzieci: ruchu, doświadczania, twórczego działania zastosował zabawy

przy muzyce, manualne, badawcze, plastyczne (Tab.2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania prowadzą Państwo w oparciu o wnioski płynące z prowadzonego przez Państwa

rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci. [WN] (9552)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 włączam więcej zabaw ortofonicznych, gimnastyki buzi i

języka

2 rozmawiam z rodzicem o konieczności ćwiczenia z

dzieckiem dodatkowo w domu lub o konieczności

współpracy z logopedą

3 stwarzam warunki i sytuacje do nabywania

samodzielności

4 egzekwuję zasady zachowania dzieci zgodnie z

ustalonym we współpracy z podopiecznymi „Kodeksie

Przedszkolaka”

5 dobieram odpowiednie metody i formy zajęć, zabawy

kształtujące umiejętności, nawyki

6 stosuję wobec wychowanków nagrody i pochwały

7 raz w tygodniu prowadzę dodatkowe zajęcia plastyczne,

gdzie dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne,

rozwijają zdolności

8 aktywizuję dzieci pod względem mowy – słuchanie

bajek, udzielanie odpowiedzi dotyczących treści

9 wzmacniam oddziaływania związane z sytuacją

emocjonalną dzieci – wprowadzam dużo zabaw

integracyjnych, stawiam takie zadania dzieciom, w

których mogą osiągnąć sukces i uwierzyć we własne

możliwości, stosuję zachęty

10 uaktywniam dzieci do analizy wzrokowo-słuchowej

poprzez zabawy z rozcinaniem i składaniem obrazka,

puzzle, odnajdywanie elementów na obrazkach

11 przeprowadzam zabawy z użyciem instrumentów

perkusyjnych.

12 nasilam oddziaływania na dzieci nieśmiałe – dodatkowa

opieka, włączanie w role społeczne w grupie, rozmowy z

rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dziecko

13 nasilam działania na dzieci, które nie stosują się do reguł

i zasad obowiązujących w grupie poprzez zabawy

ruchowe, orientacyjno-porządkowe, które uczą pewnych

schematów, rytuałów, które ułatwiają dziecku uczenia

się adekwatnego zachowania, ale także dają możliwość

przewidywania co się będzie działo po kolei

 



PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĄŻKU 25/26

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci? Proszę podać przykłady. [WNPO] (8210)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 potrzeby: potrzeba zabawy, ruchu, poznawcza, doświadczania,

twórczego działania, kreatywności, sukcesu, kontaktów

społecznych, bezpieczeństwa i bliskości, uznania i

akceptacji, zabawy, ruchu

2 działania: dopasowanie zabaw i ćwiczeń gimnastycznych (Leśne

Drzewa, Jelonki na łące, Dziki na polanie, Dzięcioły,

Grzybki, opowieść ruchowa - Odgłosy Lasu, zabawy

swobodne, Koniki - zabawa przy muzyce, zabawa

badawcza - Co zatonie, a co nie?, Skarby Tupa, zabawy

plastyczne, z plasteliną, szyszkami, piórkami, zabawy

manualne, konstrukcyjne, kolorowanie, układanie puzzli)

- chwalenie dzieci, zapewnienie o poprawności działań,

pomoc dzieciom słabiej radzącym sobie, siadanie razem

z dziećmi na dywanie

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.

Wszyscy rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w przedszkolu jest adekwatne do potrzeb ich

dzieci.   Wszyscy ankietowani rodzice zadeklarowali, że w przedszkolu ich dziecko może liczyć na wsparcie

w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań, wsparcie w pokonywaniu trudności oraz iż nauczyciel daje ich

dziecku do zrozumienia, że wierzy w jego możliwości.
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