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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. 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 07-02-2014 - 14-02-2014 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Barbara Usarz, Jacek Szostak. Badaniem objęto 10 dzieci (wywiad

grupowy), 84 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami

samorządu lokalnego i partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także

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

sporządzony raport, który obejmuje wymagania:

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający

uczeniu się.

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Respektowane są normy społeczne.
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Obraz przedszkola

Przedszkole nr 5 – Integracyjne w Nysie jest placówką wychowawczo-opiekuńczo-terapeutyczną.

Mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku usytuowanym w centrum miasta, jednak z dala

od ruchliwych ulic. Ideę integracji, rozumianej jako włączanie osób niepełnosprawnych w normalne,

codzienne życie, przedszkole realizuje już od 1 września 1992 r. Warunki lokalowe oraz

wyposażenie placówki sprzyjają rozwojowi wszystkich dzieci, także tych, ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. Obecnie w budynku przedszkola znajduje się 6 sal zajęć wydzielonych dla

poszczególnych grup przedszkolnych, sala do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych oraz

pomieszczenia, w których odbywają się indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi (gabinety

logopedyczny i psychologiczny). Sale do zajęć są czyste, estetyczne, kolorowe, wyposażone

w zabawki i potrzebne materiały oraz pomoce i przybory do kształtowania sprawności manualnej,

percepcji wzrokowo-słuchowej, słuchu fonematycznego. Ich ściany zdobią różne gazetki tematyczne

i okolicznościowe. Do dyspozycji dzieci jest także ogrodzony, trawiasty ogród wyposażony

w urządzenia do rekreacji i zabaw ruchowych. Należy podkreślić, że w miarę możliwości przedszkole

stale dostosowuje swoje warunki lokalowe do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Wychowankowie uczęszczający do przedszkola mają możliwość wielostronnego rozwoju, zgodnie

z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Sprzyja temu zaangażowanie nauczycieli

wspieranych przez specjalistów (m.in. logopedę, rehabilitanta, psychologa, surdopedagoga,

dogoterapeutów) oraz realizowane projekty, programy i inne liczne przedsięwzięcia. Dzieci mają

także możliwość udziału w realizowanych przez nauczycieli programach profilaktycznych, innowacji

pedagogicznej, programach własnych nauczycieli (tj. autorski program organizacyjny ,,Integracja

dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi w przedszkolu, jako innowacyjna forma nauczania

i wychowania") oraz licznych programach i kampaniach ogólnopolskich (np. "Optymistyczne

Przedszkole", "Kraina Dzieci w Europie – bis"). W przedszkolu stosowane są nowoczesne metody

i formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zapewniają wychowankom

atrakcyjny, twórczy i aktywny rozwój i wpływają na osiągane przez nich sukcesy. Są to metody

oparte na współczesnej metodyce wychowania przedszkolnego, m.in. elementy metod: Batii

Strauss, Marii Montessori, Carla Orffa, Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne.

Placówka uczy swoich wychowanków odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych.

Zapewnia dzieciom przyjazną, domową atmosferę, optymalne warunki do rozwijania osobowości,

zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności oraz zainteresowań. Stwarza im atmosferę

akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa

umiejętności. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole nr 5 Integracyjne
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Nysa

Ulica Bohaterów Warszawy

Numer 13

Kod pocztowy 48-300

Urząd pocztowy Nysa

Telefon 774332133

Fax

Www http://p5.przedszkola.net.pl/

Regon 53058422600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 122

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 14.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 8.71

Województwo OPOLSKIE

Powiat nyski

Gmina Nysa

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)

Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej A

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)

Respektowane są normy społeczne. A

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
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Wnioski

1. Systemowe i powszechne planowanie oraz organizacja procesów związanych z wspieraniem

rozwoju i edukacji dzieci wpływają na wzrost ich wiedzy oraz umiejętności zgodnie z podstawą

programową wychowania przedszkolnego.

2. Zajęcia specjalistyczne znajdujące się w ofercie przedszkola, a także stosowane przez nauczycieli

różnorodne metody i formy pracy z dziećmi dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości wpływają

na rozwój fizyczny, emocjonalny, psychiczny i społeczny przedszkolaków.

3. Wdrażane przez przedszkole działania wynikające z wniosków z monitorowania procesów

wspomagania i rozwoju sprawiają, że dzieci rozwijają swoją sprawność ruchową, manualną,

koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętności samoobsługowe i swoje zainteresowania.

4. Nowatorskie rozwiązania metodyczne i dydaktyczne, jakie powszechnie wdrażane są

w przedszkolu umożliwiają dzieciom osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości, wpływają na ich

rozwój i wychowanie, a także wyrównują i zwiększają ich szanse edukacyjne w kolejnym etapie

kształcenia.

5. Samodzielność dzieci, ich twórcza i fizyczna aktywność oraz umiejętność współpracy w grupie

rówieśniczej są efektem systemowego planowania działań, jakie realizuje przedszkole w oparciu

o wyniki monitorowania i analizy osiągnięć wychowanków.

6. Systemowe działania wychowawcze prowadzone w celu zmniejszania zagrożeń oraz wzmacniania

pożądanych zachowań dzieci, otwarta postawa nauczycieli, a także oparta na życzliwości

i partnerstwie atmosfera wpływają na wysokie poczucie bezpieczeństwa przedszkolaków i zaufanie

ich rodziców do przedszkola.

7. Monitorowanie i analiza podejmowanych przez nauczycieli działań wychowawczych pozwala

na weryfikację aktualnych potrzeb dzieci i ich zaspokajanie, wpływa także na kształtowanie u dzieci

właściwych postaw społecznych dotyczących m.in. tolerancji i empatii w stosunku do osób

niepełnosprawnych, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych osób czy odpowiedzialności za

grupę.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu

się

Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich

wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć

opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą

nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej.

Poziom spełnienia wymagania: A

Organizacja zachodzących w przedszkolu procesów wspomagających rozwój i edukację dzieci

sprzyja uczeniu się. Oferta przedszkola proponująca m.in. zajęcia specjalistyczne oraz wdrażane

przez nauczycieli metody i formy pracy jest adekwatna do potrzeb dzieci, uwzględnia ich możliwości

i służy wszechstronnemu rozwojowi przedszkolaków. Monitorowania procesów wspomagania

i edukacji dzieci dokonują zarówno dyrektor, jak i nauczyciele. Opracowane przez nich wnioski są

analizowane i uwzględniane m.in. w: planowaniu i organizacji pracy nauczycieli, pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, modyfikacji realizowanych programów wychowania

przedszkolnego. Realizacja działań podjętych na podstawie wniosków z monitorowania

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci skutecznie wpływa na sukcesy dzieci w konkursach, rozwój

ich sprawności fizycznej, wiedzy, umiejętności artystycznych i interpersonalnych oraz szybszą

adaptację dzieci do warunków przedszkolnych. Należy podkreślić, że nauczyciele wdrażają

nowatorskie rozwiązania programowe i stale uatrakcyjniają swoje zajęcia. Umożliwia to dzieciom

osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości, wpływa na ich rozwój i wychowanie, a także

wyrównuje i zwiększa ich szanse edukacyjne w kolejnym etapie kształcenia. Systemowość realizacji

zadań, różnorodność działań opartych na nowatorskich pomysłach nauczycieli oraz powszechność

ich stosowania wskazują na spełnienie wymagania na poziomie bardzo wysokim.
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Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej 

Podejmowane przez nauczycieli działania służą rozwojowi psychofizycznemu dzieci i są adekwatne

do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

Z wypowiedzi rodziców oraz przeprowadzonej obserwacji przedszkola wynika, że warunki lokalowe i jego

wyposażenie sprzyjają realizacji podstawy programowej oraz rozwojowi psychofizycznemu dzieci. Sale,

w których odbywają się zajęcia są czyste i estetycznie urządzone, a ich liczba jest odpowiednia do ilości dzieci.

Są one wyposażone m.in. w: pomoce i środki dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio oraz kąciki tematyczne np.

czytelnicze, kuchenne, itp. W każdej z nich stoliki i krzesła są odpowiednie do wieku dziecka. Przedszkole

posiada również odrębną salę do zabaw ruchowych. Do dyspozycji dzieci jest także ogrodzony, trawiasty plac,

na którym rozmieszczono różne urządzenia zabawowe. Przedszkole dostosowuje swoje warunki lokalowe

do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (np. zamontowano uchwyty w łazienkach, zrobiono podjazdy dla dzieci

niepełnosprawnych ruchowo). Ponadto znajdują się tu także wydzielone pomieszczenia, w których odbywają się

indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi, wyposażone w specjalistyczne pomoce wspierające min.

psychoterapię, terapię logopedyczna i integrację sensoryczną. Rytm dnia dziecka jest zgodny z warunkami

realizacji podstawy programowej. Przewiduje zarówno działania aktywizujące (w tym ruchowe), dydaktyczne,

organizacyjno-porządkowe, jak i wyciszające.

Dyrektor i nauczyciele podali wiele przykładów świadczących o wspieraniu przez przedszkole indywidualnych

potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, np.:

● prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych, tj.: socjoterapeutyczne, zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, z  dogoterapii,

● konsultacje oraz zajęcia edukacyjne (warsztaty i szkolenia) prowadzone przez nauczycieli

i specjalistów przeznaczone dla rodziców, np. z zakresu logopedii, surdologopedii, stosowania

pedagogiki Marii Montessori,

● bieżące dostosowywanie metod i form pracy oraz środków i pomocy dydaktycznych,

● indywidualizację pracy z dziećmi podczas zajęć,

● ścisła współpraca nauczycieli i nauczycieli wspomagających,

● realizacja zadań zawartych w indywidualnych programach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Z obserwacji wszystkich zajęć wynika także, że nauczyciele dają dzieciom do wykonania zadania o różnym

poziomie trudności i wymagające od nich różnych form aktywności.

Zdaniem rodziców, to w jaki sposób nauczyciele pracują z ich dzieckiem odpowiada jego potrzebom (Rys. 1j).

Dodali również, że często otrzymują od nich zindywidualizowaną informację na temat funkcjonowania ich

dziecka w przedszkolu (Rys. 2j).

W opinii dzieci przedszkole jest fajne, ponieważ mogą tu, np. uczyć się, rysować, kleić, wycinać, chodzić

na spacery, bawić się na placu zabaw i poznawać nowe rzeczy. 
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Rys. 1j Rys. 2j

Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane

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

procesu. 

Procesy wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci są w przedszkolu planowane i monitorowane

zarówno przez dyrektora, jak i nauczycieli. Wnioski opracowane na podstawie wyników

monitorowania są wykorzystywane m.in. do planowania i wdrażania zmian w organizacji pracy

placówki, w tym także zachodzących tu procesów wspomagających rozwój psychofizyczny dziecka.

Z przeprowadzonego badania wynika, że procesy edukacyjne zachodzące w przedszkolu są, w zależności

od wyznaczonych ról, planowane oraz monitorowane zarówno przez dyrektora, jak i nauczycieli. Dyrektor

przygotowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny w oparciu m.in. o wnioski z roku poprzedniego,

w którym uwzględnia zadania i zakres czynności nauczycieli. Na tej podstawie nauczyciele, np.:

● tworzą miesięczne plany pracy dla poszczególnych grup, plany wycieczek, spotkań z rodzicami oraz

imprez i uroczystości,

● opracowują własne karty pracy, przygotowują pomoce i środki dydaktyczne,

● podejmują decyzję dotyczącą wyboru programu wychowania przedszkolnego, 

● opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się w przedszkolu m.in. poprzez:
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● kontrolę zapisów w dokumentacji pracy nauczycieli (w dziennikach zajęć, planach miesięcznych,

dziennikach pracy korekcyjno-kompensacyjnej) prowadzoną przez dyrektora zgodnie z planem

nadzoru pedagogicznego, 

● obserwację dzieci i zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

● obserwację wytworów prac dzieci gromadzonych w teczkach przez nauczycieli, 

● kontrolę osiągnięć dzieci dokonywaną na podstawie arkuszy obserwacji wstępnej i końcowej rozwoju

dzieci 3-4 letnich oraz arkuszy diagnozy wstępnej i końcowej dla dzieci 5,6 i 7– letnich, 

● kontrolę stopnia realizacji podstawy programowej dokonywanej przez nauczycieli i dyrektora

na podstawie arkusza monitoringu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

ankiety ,,Ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli

prowadzących i wspomagających”, 

● analizę informacji gromadzonych przez dyrektora w postaci opinii o funkcjonowaniu przedszkola (np.

pracy nauczycieli, środków dydaktycznych), jakie otrzymuje on ze strony rodziców, 

● analizę informacji pozyskanych przez nauczycieli w rozmowach z rodzicami w zakresie postępów

dzieci w przedszkolu oraz nabytych umiejętności.

Wnioski opracowywane na podstawie wyników monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane m.in.

do:

● ustalania planów miesięcznych, 

● modyfikacji oraz zmian metod i form pracy, 

● organizacji doskonalenia zawodowego, 

● planowania zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych,

● planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

● modyfikacji realizowanych programów wychowania przedszkolnego i zajęć specjalistycznych,

● przekazywania informacji rodzicom na temat postępów, mocnych i słabych stron oraz poziomu

rozwoju dzieci,

● planowania zakupu dodatkowych pomocy naukowych i środków dydaktycznych.

Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci podnoszą efektywność tego procesu. 

Wdrażane przez przedszkole wnioski opracowane na podstawie monitorowania procesu

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są skuteczne. Ich realizacja wpływa na rozwój wiedzy,

umiejętności i osiągnięć przedszkolaków.

W opinii dyrektora, wdrażane w przedszkolu wnioski określone na podstawie monitoringu procesów

wspomagania i rozwoju dzieci przynoszą efekty. Przyczyniły się one m.in. do rozwoju sprawności fizycznej oraz

umiejętności intelektualnych, plastycznych, wokalnych i tanecznych, które dzieci prezentują np. podczas zajęć

otwartych dla rodziców, konkursów, uroczystości, przeglądów. Wpłynęły one także na szybszą adaptację dzieci

do warunków przedszkolnych, przestrzeganie przez nie zasad zachowań zawartych w kontraktach grupowych

oraz sprawiły, że potrafią one radzić sobie z emocjami. Efektem wdrożonych wniosków są również sukcesy
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indywidualne i grupowe, jakie dzieci uzyskały w roku szkolnym 2013/2014, np. II miejsce w XII Przeglądzie

Pieśni Polski Niepodległej, wyróżnienie w konkursie plastycznym ,,Zaczarowany świat z bibuły” oraz I miejsce

w biegach przełajowych po Nysie. Zdaniem dyrektora, indywidualna praca nauczycieli z dziećmi

niepełnosprawnymi i kontynuowanie wypracowanych aktywnych metod i form pracy wspomagających ich

rozwój, doprowadziły do osiągnięcia przez nie stopnia rozwoju psychofizycznego niezbędnego do podjęcia nauki

w szkole.

Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

W przedszkolu stosowane są nowatorskie rozwiązania programowe adekwatne do potrzeb dzieci,

rozwijające ich wiedzę, umiejętności psychofizyczne i społeczne oraz mające wpływ na ich

aktywność poznawczą.

Dyrektor, nauczyciele i partnerzy zgodnie stwierdzili, że przedszkole wdraża nowatorskie rozwiązania

pedagogiczne. Jednym z takich rozwiązań była innowacja pedagogiczna pt. ,,Optymistyczne Przedszkole”,

oparta na ogólnopolskim programie Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot, realizowana od 28 września 2008 r.

do 30 czerwca 2013 r. Za innowacyjne należy także uznać programy własne nauczycieli, tj. program

profilaktyczno-zdrowotny wdrażany w latach 2011 - 2013 oraz program realizujący ogólnopolski program

„Kraina Dzieci w Europie – bis” w roku szkolnym 2013/2014. Warto zaznaczyć, że od 1992 roku w przedszkolu

funkcjonuje autorski program organizacyjny ,,Integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi w przedszkolu,

jako innowacyjna forma nauczania i wychowania", który zależnie od indywidualnych potrzeb dzieci jest co roku

modyfikowany. Ponadto działaniami nowymi, uatrakcyjniającymi proces rozwoju i edukacji dzieci, realizowanymi

w przedszkolu są:

● prowadzenie zajęć metodą projektu „mali badacze”,

● wykorzystanie w komunikacji z dziećmi elementów programu rozwoju komunikacji MAKATON,

● organizacja Paraolimpiady i Rajdu Optymistycznego Przedszkolaka,

● wprowadzenie „tablicy uczuć”,

● utworzenie Klubu Optymistycznych Rodziców.

Dyrektor stwierdził ponadto, że ze względu na konieczność dostosowywania zajęć do indywidualnych potrzeb

i możliwości dzieci, w przedszkolu stale modyfikowane są takie metody pracy, jak np.: metoda Batii Strauss,

Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Marii Montessori, Carla Orffa i Rudolfa Labana, Kniessów, integracji sensorycznej,

ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, malowania dziesięcioma palcami, pozytywnych wzmocnień

i pedagogiki zabawy. Należy zaznaczyć, że w trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele stosowali elementy

wskazanych powyżej metod (tj. projektu, pedagogiki zabawy, metody Batii Strauss). Z informacji

przedstawionych przez dyrektora wynika także, że dla dzieci są w przedszkolu prowadzone zajęcia z jogi,

bajkoterapia i muzykoterapia. Dodał, że nauczyciele w pracy z nimi stosują różne techniki (np. Edmunda

Jacobsona, Celestyna Freineta) i prowadzą trening autogenny Johannesa Schultza. W opinii dyrektora

i nauczycieli realizowane przez przedszkole rozwiązania nowatorskie:

● wpływają na kształtowanie u dzieci samodzielności i odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 

● rozwijają u dzieci umiejętność motoryczne, wyrażania siebie i zdolność do komunikowania się,
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● aktywizują i pobudzają dzieci do kreatywności, 

● odpowiadają na potrzeby dzieci tj. potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego, ruchu, zabawy

i integracji z grupą, 

● pozwalają na wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, 

● poszerzają wiedzę dzieci m.in. z zakresu wychowania wielokulturowego, 

● wyrabiają w wychowankach postawy optymizmu i zaradności,

● pozwalają na wychowanie dzieci otwartych, tolerancyjnych i empatycznych,

● budują zachowania kulturalne, wrażliwość na estetykę pomieszczeń i otoczenia.

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej

rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają

kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności

monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach

każdego dziecka. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są

uwzględniane w pracy nauczycieli na każdych zajęciach z uwzględnieniem potrzeb i możliwości

dzieci. Proces ten w pracy z dziećmi z dysfunkcjami i niepełnosprawnością wspierany jest podczas

zajęć przez nauczycieli wspomagających.  Monitoring osiągnięć dzieci jest procesem ciągłym.

Nauczyciele dokonują diagnozy systematycznie i na wielu płaszczyznach wykorzystując w tym celu

powszechnie dostępne i przygotowane przez siebie narzędzia. Opracowane na podstawie analizy

osiągnięć dzieci wnioski służą m.in. wspieraniu rozwoju psychofizycznego przedszkolaków,

planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym zajęć specjalistycznych z psychologiem,

logopedą, surdologopedą, fizjoterapeutą, pedagogiem korekcyjnym, dogoterapeutami), organizacji

pracy indywidualnej z dzieckiem, opiece i wzmacnianiu rozwoju emocjonalnego wychowanków,

dostosowywaniu metod i form pracy do ich możliwości i potrzeb rozwojowych. Działania

podejmowane przez przedszkole wpływają na rozwój zainteresowań przedszkolaków, rozwój

umiejętności opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wzrost ich wiedzy,

kompetencji społecznych oraz poprawę sprawności fizycznej. Efektywność tych działań można także

zaobserwować w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które zyskały większe poczucie pewności

i akceptacji w grupie rówieśniczej. O ich skuteczności świadczą także sukcesy wychowanków

przedszkola w konkursach artystycznych (plastycznych, teatralnych, muzycznych) i zawodach

sportowych.

Powyższe wskazania świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.
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Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele uwzględniają w trakcie zajęć z dziećmi zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej.

Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele stwierdzili, że w pracy z dziećmi uwzględniane są wszystkie z zalecanych

warunków i sposobów realizacji podstawy programowej tj.:

● przestrzeganie właściwych proporcji zagospodarowania czasu,

● prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

● realizacja elementów edukacji zdrowotnej,

● współpraca z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze,

● poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej.

Powyższe wskazania potwierdziły wszystkie przeprowadzone obserwacje zajęć.

Obszar badania:  W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

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

Osiągnięcia dzieci są przez nauczycieli monitorowane, a pozyskane w ten sposób informacje są

poddane analizie. Sformułowane na tej podstawie wnioski, przedszkole wykorzystuje do podjęcia

różnych działań wspomagających rozwój wiedzy i umiejętności dzieci.

Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że monitorują osiągnięcia dzieci podejmując w tym celu wiele różnych

działań (Rys. 1w). Ich wskazania potwierdziły przeprowadzane obserwacje zajęć, w trakcie których nauczyciele

m. in. sprawdzali, czy dzieci dobrze zrozumiały polecenia i omawiane kwestie, kontrolowali sposób wykonywania

zadań, prosili przedszkolaków o wypowiedzenie się i zadawali im pytania.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli, prowadzone na podstawie monitorowania osiągnięć dzieci analizy mają na celu

m. in. określenie mocnych i słabych obszarów rozwoju przedszkolaków, reagowanie na pojawiające się

problemy, dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i poprawę stopnia opanowania słabiej wykształconych

umiejętności. Opracowane na ich podstawie wnioski wpłynęły na podjęcie wielu działań wspierających rozwój

przedszkolaków. Do działań tych można zaliczyć, m.in.:

● zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, surdologopedą, fizjoterapeutą, pedagogiem

korekcyjnym, dogoterapeutami,

● pracę indywidualną z dzieckiem zgodną z jego potrzebami,

● stosowanie pozytywnej motywacji, 

● otaczanie troską dzieci nieśmiałych i mających problemy z adaptacją w przedszkolu, 

● dostosowywanie pracy do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

poprzez stopniowanie trudności zadań, dostosowanie tempa i czasu pracy,

● modyfikowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych. 

Efektem wskazanych powyżej działań są, np.:
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● usamodzielnianie się dzieci niepełnosprawnych w wykonywaniu czynności higieniczno-sanitarnych

i samoobsługowych, 

● wszechstronny rozwój wiedzy i umiejętności dzieci,

● kształtowanie u dzieci postawy optymistycznego wychowanka.

 

Rys.1w
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Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu

programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania

osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. 

Przedszkole wdraża opracowane w wyniku monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci wnioski.

Podejmowane na tej podstawie działania skutecznie wpływają na rozwój umiejętności opisanych

w podstawie programowej oraz rozwój zainteresowań.

Zdaniem nauczycieli realizacja wniosków opracowanych na podstawie monitorowania i analizy osiągnięć dzieci

wpłynęła m.in.: na wzrost ich kompetencji społecznych, umiejętności samoobsługowych, nawyków kulturalnych

i sanitarnych oraz poprawę sprawności fizycznej. Dzieci nauczyły się zdrowej rywalizacji, nazywać swoje uczucia

i radzić sobie z problemami. Cechuje je także większa samodzielność i otwartość. Wzrosła także ich wiedza

na temat krajów europejskich i zasad zdrowego odżywiania. Nauczyciele zauważyli też, że są one bardziej

tolerancyjne i pomagają swoim niepełnosprawnym kolegom. Podali również, że dzieci niepełnosprawne

uczęszczające do przedszkola zyskały większe poczucie pewności i akceptacji w grupie rówieśniczej. Dowodem

na rozwój wiedzy i umiejętności przedszkolaków (w tym także dzieci niepełnosprawnych) są ich sukcesy

w konkursach i zawodach np. I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w Nysie, II miejsce w konkursie

plastycznym „Świeć gwiazdeczko” oraz wyróżnienia w konkursach o zasięgu ogólnopolskim "Koszyczek

Wielkanocny i "Drugie życie śmieci" oraz wojewódzkim "Zaczarowany Świat z Bibuły", występy podczas

przeglądu teatralnego „Proscenium” i Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Nysie. Należy podkreślić, że w opinii

wszystkich ankietowanych rodziców przedszkole wspiera rozwój zainteresowań ich dzieci (Rys. 1j).

Zdaniem dyrektora, do rozwoju umiejętności dzieci opisanych powyżej przyczyniły się takie działania

przedszkola, jak np.:

● zatrudnienie psychologa i nauczyciela języka angielskiego,

● utworzenie nowych gabinetów do terapii indywidualnej,

● zwiększenie ilości godzin z logopedii oraz dogoterapii dla dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania

rozwoju,

● realizacja program „Kraina dzieci w Europie – bis”,

● zwiększenie ilości zajęć tanecznych i sportowych oraz organizacja Paraolimpiady,

● przystąpienie do programu Bezpieczne przedszkole 2013/2014,

● zwiększenie ilości ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających,

● zwiększenie liczby konkursów wewnętrznych związanych z ruchem fizycznym i konkursów

plastycznych,

● stała modyfikacja metod i form pracy wspomagających rozwój dziecka,

● wzbogacenie zaplecza dydaktycznego przedszkola (np. o pomoce do integracji sensorycznej i pracy

z dzieckiem autystycznym),

● wprowadzenie metody „mali badacze”,

● realizacja ministerialnego programu „Ćwiczyć każdy może” organizowanego w ramach Roku Szkoły

w Ruchu.
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Rys. 1j

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa

stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje

o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i

psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Przedszkole dba o poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanków. Wpływ na to

mają nie tylko systematycznie i planowo podejmowane przez nauczycieli działania, ale także

pozytywna atmosfera panująca wśród społeczności przedszkolnej oparta na wzajemnej życzliwości,

szacunku i partnerstwie. Czynniki te znacząco przyczyniają się do rozwoju emocjonalnego dzieci

i ich wzajemnych relacji. Przedszkolaki są tolerancyjne, umieją i lubią współpracować w grupie,

pomagają sobie nawzajem i wspierają uczęszczające do przedszkola dzieci z dysfunkcjami i z

niepełnosprawnościami. Są świadome zasad właściwego postępowania, znają je, na miarę własnych

możliwości je przestrzegają i umieją przewidzieć skutki swoich zachowań (należy być grzecznym:

„żeby nie skrzywdzić kolegów”, „żeby nikogo nie uderzyć bo to boli”, „bo wtedy sprawiamy

przyjemność rodzicom”). Są samodzielne i odpowiedzialne za działania podejmowane indywidualne
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i w grupie rówieśniczej.

Nauczyciele monitorują podejmowane przez siebie działania wychowawcze co pozwala im

na określenie m.in. potrzeb psycho-emocjonalnych dzieci i podnoszenia jakości pracy

wychowawczej przedszkola. W podejmowanych działaniach uwzględniają opinie rodziców i są przez

nich wspierani. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podejmowanych działań odpowiadających

na potrzeby przedszkolaków i w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Działania wychowawcze realizowane w przedszkolu mają charakter profilaktyczny, służą

eliminowaniu zagrożeń, wzmacnianiu zachowań pozytywnych oraz kształtowaniu u dzieci

umiejętności społecznych. W opinii rodziców zasady właściwego zachowania obowiązujące

w przedszkolu są konsekwentnie przestrzegane, a działania jakie w tym celu podejmują nauczyciele

są skuteczne i wpływają na bezpieczeństwo dzieci.

Powyższe wskazania świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Obszar badania:  Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 

Przedszkole dba o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczęszczających tu dzieci. Na poczucie

bezpieczeństwa dzieci duży wpływ mają pozytywne relacje zachodzące między pracownikami

przedszkola i rodzicami oraz między wychowankami, oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Z przeprowadzonego badania wynika, że przedszkole dba o wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego dzieci. Pomieszczenia przedszkolne są czyste i estetycznie urządzone. Sale podzielone są

na części przeznaczone do zajęć edukacyjnych, wypoczynku, zabaw ruchowych i swobodnych. Wydzielono także

miejsca przeznaczone na kąciki zabaw. Krzesełka i stoliki dostosowane są do wieku dzieci. Pozostałe meble

ustawiono wzdłuż ścian aby nie przeszkadzały dzieciom w zabawie. Do wieku dzieci dostosowane są także

urządzenia sanitarne w łazienkach (umywalki, toalety). W każdej łazience znajdują się wydzielone toalety

zapewniające intymność dzieci podczas czynności fizjologicznych oraz punkty do mycia rąk. Na placu zabaw

znajduje się piaskownica oraz drewniane urządzenia zabawowe. Stan techniczny tych urządzeń nie budzi

zastrzeżeń. Teren przedszkola jest ogrodzony i zamknięty dla osób postronnych. Wyniki obserwacji przedszkola

potwierdzili pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele i przedstawiciel organu prowadzącego którzy dodali,

że aby zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo:

● pracownicy przedszkola stale obserwują zachowania dzieci i reagują jeśli wystąpi taka konieczność,

● niewłaściwe zachowania dzieci są karane, a pozytywne chwalone,

● codziennie w różnych sytuacjach przypominane są dzieciom zasady właściwego zachowywania się np.

w trakcie rozmów indywidualnych i pogadanek,

● dzieci zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu kontraktów grupowych

i Kodeksu Przedszkolaka, organizowane są dla dzieci spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim,

strażakiem, ratownikiem medycznym,

● wszystkie usterki techniczne sprzętu są w przedszkolu usuwane na bieżąco, 

● przed furtką zamontowana została barierka aby dzieci nie wychodziły bezpośrednio na ulicę, 

● rodzice dzieci niepełnosprawnych są proszeni o pomoc w opiece podczas wycieczek,
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● podczas spacerów dziećmi opiekują się nauczyciele prowadzący i wspomagający oraz pracownicy

niepedagogiczni.

● budynek przedszkola jest dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych (zamontowano

uchwyty w łazienkach, podjazdy),

● systematycznie dokonywane są przeglądy np. techniczne budynku, sanitarne.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele dbali o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dzieci.

Z wypowiedzi pracowników niepedagogicznych i rodziców (Rys. 1j) wynika, że dzieci czują się w przedszkolu

bezpiecznie. Są uśmiechnięte, szybko się adaptują w nowych warunkach, chętnie przychodzą na zajęcia

i czasem nie chcą wracać z rodzicami do domu. Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że przedszkolaki lubią

swoich nauczycieli, prawią im komplementy, mówią że ich lubią, kochają i tulą się. Potwierdzają to relacje

dzieci, z których wynika, że lubią swoje przedszkole, np. zabawy z innymi dziećmi, swoje panie. Podoba im się

to, że ich nauczycielki bawią się z nimi, są dla nich miłe, żartują i pozwalają im bawić się ulubionymi

zabawkami. Lubią także, kiedy panie uczą je „o różnych krajach” i kiedy mówią „ że już jest śniadanie”. Warto

podkreślić, że w trakcie pobytu przedszkolaków na placu zabaw nie zaobserwowano u nich żadnych

agresywnych zachowań. Pozytywne relacje zachodzą nie tylko między przedszkolakami i ich nauczycielami,

ale także pomiędzy pracownikami przedszkola i rodzicami. Z informacji przedstawionych przez respondentów

(dyrektora, pracowników niepedagogicznych i rodziców) wynika, że są one oparte na partnerstwie, wzajemnym

szacunku, zaufaniu i życzliwości. Świadczą o tym m.in.:

● ich współpraca w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych,

● wspieranie się w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i realizacji ich potrzeb,

● zaangażowanie i udział w festynach i innych imprezach integracyjnych,

● wzajemna pomoc w organizacji wycieczek,

● wymiana informacji na temat aktualnego stanu zdrowia i zachowań dzieci.
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Rys. 1j

Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Podejmowane przez nauczycieli działania wychowawcze są skuteczne. Dzieci znają zasady

zachowania obowiązujące w przedszkolu, starają się je respektować i wiedzą dlaczego należy ich

przestrzegać.

W opinii zdecydowanej większości rodziców, dzieci są informowane o zasadach postępowania jakich powinny

przestrzegać (Rys. 1j). Potwierdziły to wypowiedzi dzieci z których wynika, że znają one zasady zachowań

obowiązujące w przedszkolu. Dzieci podały, że należy „słuchać pani”, „pomagać innym”, „podnieść rękę, jak

chce się coś powiedzieć”, „uważać żeby kogoś nie uderzyć”, „sprzątać po sobie”. Zaznaczyły także,

że w przedszkolu nie wolno bić się, popychać, szczypać, krzyczeć i biegać. Wiedzą także dlaczego należy

obowiązujących tu zasad przestrzegać (np. „bo wtedy sprawiamy przyjemność rodzicom”, „żeby nie skrzywdzić

kolegów”).

Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że dzieci potrafią zachowywać się właściwie. Reagują na polecenia,

pomagają sobie nawzajem (w tym dzieciom niepełnosprawnym) i bezpiecznie poruszają się po budynku. W ich

opinii przedszkolaki wiedzą również, jak się zachowywać podczas spacerów, przechodzenia przez ulicę i na placu

zabaw. Wypowiedzi pracowników niepedagogicznych potwierdziły wyniki przeprowadzonych obserwacji zajęć,

podczas których nie wystąpiły zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 
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Rys. 1j

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń

oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Przedszkole podejmuje spójne działania służące eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu zachowań

pozytywnych dzieci. Nauczyciele reagują na zachowania niewłaściwe i wzmacniają pożądane

postawy dzieci.

Z informacji przekazanych przez pracowników przedszkola i rodziców wynika, że przedszkole wzmacnia

pożądane zachowania dzieci i stara się wyeliminować zachowania niepożądane. Przykładami działań, jakie

podejmują w tym celu nauczyciele są, m.in.:

● stała obserwacja dzieci, reagowanie na ich niepożądane zachowania (np. upomnieniem) i wyjaśnianie

na bieżąco zaistniałych zdarzeń,

● pogadanki na temat właściwego zachowania prowadzone w grupie i rozmowy indywidualne

z dzieckiem,

● stosowanie kar (tj. odsunięcie na chwilę od zabawy, zastosowanie krzesełka przemyśleń, pozbawienie

przywileju wykonywania oczekiwanej przez dziecko roli np. dyżurnego), nagród (tj. przyznawanie

serduszek, kulek, naklejek, obrazków z ulubionymi bohaterami, dyplomów, zabawa ulubioną

zabawką, przyznanie ważnej roli, oklaski) i pochwały słownej,

● stałe przypominanie dzieciom zasad właściwego zachowywania się (np. podczas posiłków, toalety,

zabaw i zajęć grupowych, przed wyjściem na spacer i na plac zabaw) zawartych w obowiązującym

na terenie przedszkola Kodeksie Przedszkolaka i opracowanych przez starsze grupy kodeksach,

● działania realizowane w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”,
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● organizowane dla dzieci spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim, strażakiem, ratownikiem

medycznym,

● informujemy rodziców o złym i pozytywnym zachowaniu dziecka,

● rozmowy indywidualne psychologa z dzieckiem w szczególnych przypadkach,

● kierowanie rodziców z dziećmi nadpobudliwymi do ośrodków zajmujących się pomocą

psychologiczno-pedagogiczną,

● pokazywanie dzieciom wzorów do naśladowania zaczerpniętych z literatury, piosenek, środowiska

i postaw ich rówieśników oraz pracowników przedszkola,

● odwracanie uwagi dzieci od złych przykładów zachowań i niewłaściwych zabaw np. poprzez zachęcanie

ich do zabawy.

Z wypowiedzi pracowników niepedagogicznych wynika, że są oni włączani we wskazane powyżej działania

wychowawcze realizowane przez nauczycieli. Rodzice zaznaczyli także, że podejmowane w przedszkolu działania

przynoszą efekty. Ich dzieci wiedzą bowiem, że ich niewłaściwe zachowania „nie ujdą im płazem”.

Należy dodać, że podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele odpowiednio reagowali na niezgodne

z ogólnie przyjętymi normami społecznymi zachowania dzieci i wzmacniali zachowania pożądane.

Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Nauczyciele uczą dzieci w przedszkolu zasad współżycia w grupie i umożliwiają im podejmowanie

decyzji. Kształtują także u dzieci postawę odpowiedzialności za własne i podejmowane w ramach

grupy działania.

Z przeprowadzonego badania wynika, że przedszkole uczy dzieci zasad współżycia w grupie. Nauczyciele

stwierdzili, że w tym celu m.in.:

● codziennie przypominają dzieciom właściwe zasady postępowania i konsekwentnie ich przestrzegają,

● dzieci zapoznawane są z obowiązującym w przedszkolu Kodeksem Przedszkolaka,

● wspólnie z dziećmi ze starszych grup opracowują kontrakty,

● wprowadzono tzw. „tablicę uczuć”,

● realizowane są programy: „Przyjaciele Zippiego” - uczący dzieci m.in. wyrażania własnych emocji

i komunikacji oraz „Na zdrowie” - wzbogacający wiedzę dzieci z zakresu zdrowego odżywiania, higieny

i rozwoju fizycznego,

● organizowane są dla dzieci spotkania z policjantem, ratownikiem medycznym, lekarzem, pielęgniarką,

strażnikiem miejskim,

● negatywne i pozytywne zachowania dzieci zgłaszane są na bieżąco rodzicom,

● organizowane są teatrzyki edukacyjne,

● dzieciom czytane są bajki z morałem dotyczące właściwych postaw i zachowań,

● umożliwia się dzieciom odgrywanie scenek dotyczących m.in. zasad bezpieczeństwa, oczekiwanych

zachowań.

Obserwacja zajęć wykazała, że wszyscy nauczyciele stwarzają dzieciom sytuacje umożliwiające dokonywanie

wyboru i podejmowanie decyzji. Należy dodać, że częstotliwość takich sytuacji zależała od wieku dzieci (w
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grupie najmłodszej takich sytuacji było najmniej). Z wypowiedzi dzieci wynika, że nauczyciele umożliwiają im

podejmowanie samodzielnych decyzji przy wyborze zabaw i zabawek. Dzieci zaznaczyły jednocześnie, że ich

decyzje uwarunkowane są obowiązującymi w grupie zasadami, np. zachowaniem bezpieczeństwa, sprzątaniem

po sobie czy też zgodą nauczyciela.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Podejmowane przez nauczycieli działania wychowawcze są monitorowane w sposób systemowy,

a sformułowane na tej podstawie wnioski są wykorzystywane do  modyfikowania i podnoszenia

jakości pracy wychowawczej przedszkola.

Monitoring działań wychowawczych prowadzony jest w przedszkolu zarówno przez dyrektora, jak i nauczycieli.

Dyrektor kontroluje zapisy znajdujące się w dokumentacji (tj. dzienniki, plany miesięczne, sprawozdania

półroczne i końcoworoczne nauczycieli prowadzących, wspomagających oraz specjalistów), obserwuje zajęcia

i reakcję dzieci. Wraz z nauczycielami pozyskuje od rodziców informacje zwrotne o zachowaniu dziecka oraz

skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań wychowawczych. Nauczyciele obserwują zachowania

dzieci w trakcie ich pobytu w przedszkolu i analizują podejmowane przez siebie działania wychowawcze

w ramach prowadzonych grup. Poziom realizacji i efekty podejmowanych działań wychowawczych zawartych

w innowacji „Optymistyczne przedszkole” oraz programach: „Kraina dzieci w Europie – bis”, „Integracja dzieci

niepełnosprawnych ze zdrowymi jako innowacyjna forma nauczania i wychowania dzieci w przedszkolu”,

„Program wychowawczy i profilaktyki przedszkola”; są monitorowane zarówno przy pomocy ogólnodostępnych,

jak i samodzielnie opracowanych przez nauczycieli ankiet i kwestionariuszy.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli, działania wychowawcze podejmowane w przedszkolu są w odniesieniu

do rozpoznanych potrzeb modyfikowane i wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy. Przykładami takich

modyfikacji są, np.:

● poszerzenie programu wychowawczego o kolejne zadania profilaktyczne związane z koniecznością

kształtowania u dzieci umiejętności przewidywania i unikania zagrożeń oraz radzenia sobie z trudną

sytuacją,

● wprowadzenie systemu punktowania zachowań pozytywnych w związku z trudnymi zachowaniami

dzieci,

● wprowadzenie” tablicy uczuć” pomagającej dzieciom w rozpoznawaniu własnych uczuć i radzeniu

sobie z emocjami,

● dostosowanie metod wychowawczych (np. systemu wzmocnień pozytywnych) do aktualnych potrzeb

dziecka, zależnie od okoliczności i zaistniałych sytuacji (np. w przypadku dzieci z autyzmem,

nieradzących sobie z emocjami),

● objęcie Planem Działań Wspierających dzieci niezdiagnozowanych wymagających wsparcia (np. dzieci

z zespołem Fallota po operacji),

● nawiązanie współpracy z psychologiem i neurologiem z Wrocławia w związku z trudnym zachowaniem

dziecka w jednej z grup,

● podjęcie działań polegających na zmotywowaniu dzieci niepełnosprawnych do udziału w Rajdzie

Optymistycznego Przedszkolaka ,

● zwiększenie ilości działań promujących zdrową żywność.
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Obszar badania:  W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania

wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych

zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

Nauczyciele uwzględniają opinie i propozycje rodziców w podejmowanych działaniach

wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań

dzieci.

Dyrektor i nauczyciele deklarują, że współpracują i włączają rodziców w realizację działań wychowawczych.

Omawiają wdrażane działania i zasięgają ich opinii w trakcie spotkań indywidualnych i zebrań. Respondenci

zaznaczyli, że przykładami włączania rodziców do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych, są:

● opiniowanie przez radę rodziców programu wychowawczego i jego modyfikacji,

● współpraca w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i realizacji ich potrzeb,

● rozwiązywanie we współpracy z rodzicami zaistniałych problemów wychowawczych w grupach,

● współpraca w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacji Indywidualnych

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,

● wspólne opracowanie systemu motywowania (kary i nagrody) przez nauczycieli i rodziców w danej

grupie przedszkolnej.

Wypowiedź dyrektora i nauczycieli potwierdzili rodzice, którzy stwierdzili jednocześnie, że mogą wyrażać swoje

opinie na temat działań wychowawczych podejmowanych w przedszkolu jeśli widzą taką potrzebę. Zaznaczyli

również, że dotychczas realizowane działania wychowawcze im odpowiadają. Stwierdzili, że nie widzą potrzeby

zmian w tym zakresie, skoro są one skuteczne. Podkreślili również, że nauczyciele są otwarci na propozycje,

jakie napływają z ich strony.

Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola wykazują się odpowiedzialnością w podejmowaniu decyzji

i relacjach w grupie.

Z wypowiedzi dzieci wynika, że podczas pobytu w przedszkolu opiekują się swoimi młodszymi kolegami,

wzajemnie sobie pomagają (np. w budowie „basenu”, „robota”), pełnią funkcje dyżurnego, podlewają i sadzą

rośliny. Obserwacja zajęć wykazała ponadto, że zależnie od wieku dzieci umieją samodzielnie bawić się,

dobierać sobie kolegów do zabawy. W sposób niezależny wybierają także jak chcą pracować lub odpoczywać.
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