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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 10-09-2015 - 18-09-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Anna Kwiatkowska, Magdalena Styś-Kruszelnicka. Badaniem objęto 10 dzieci (wywiad

grupowy), 116 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i placówki. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola w zakresie wymagań:

"Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci", "Dzieci są aktywne", "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

SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

     Przedszkole Niepubliczne Nr 4 w Dzierżoniowie rozpoczęło swoją działalność 1 września 2003

roku. Mieści się w dwukondygnacyjnym, przestronnym budynku, w którym znajdują się dobrze

wyposażone sala zabaw, jadalnia i łazienka dla każdego oddziału przedszkolnego. Wychowankowie

mają do dyspozycji salę rekreacyjną z basenem piankowym, zjeżdżalniami, równoważniami

i materacami oraz salę gimnastyczną wyposażoną w różnorodne przybory do ćwiczeń i zabaw

ruchowych. Dzieci korzystają z ogrodu wyposażonego w sprzęt i urządzenia do aktywności

ruchowej.

     Przedszkole należy do sieci placówek promujących zdrowie. Działa zgodnie z przyjętym

i akceptowanym przez rodziców planem rozwoju, którego najważniejszymi założeniami są:

bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i emocjonalne oraz wszechstronny rozwój dzieci.

Wychowankowie traktowani są podmiotowo, z uwzględnieniem ich indywidualnej linii rozwoju.

     W placówce rozpoznaje się i wspiera potrzeby dziecka. W pracy dydaktycznej wykorzystuje

nowatorskie rozwiązania oparte na innowacjach pedagogicznych np. w zakresie wychowania

zdrowotnego "Ruch dla zdrowia" i wychowania plastycznego "Mali Artyści". Realizuje program

autorski "Przedszkole permisywne – przedszkolem moich marzeń", którego celem jest m.in.

rozwijanie samodzielności u dzieci, aktywności twórczej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

     Nauczyciele wykorzystują różnorodne formy i metody pracy np.: ruchu rozwijającego Weroniki

Sherborne, dobrego startu Marty Bogdanowicz, ruchu ekspresyjnego Rudolfa Labana oraz edukację

matematyczną wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bogatą ofertę edukacyjną, m.in. nieodpłatnych zajęć

dodatkowych takich jak: język angielski i niemiecki, taniec towarzyski, afro-brazylijskie sztuki walki

(capoeira), dogoterapia oraz kół zainteresowań (teatralne, taneczne i plastyczne). Prowadzone są

również zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

Placówka w szerokim zakresie współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom i ich

rodzicom.

     Wychowankowie przedszkola chętnie uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych

i środowiskowych, różnorodnych konkursach, przeglądach, zawodach piłki nożnej, olimpiadzie

pływackiej i sportowej, gdzie mają możliwość działania, przeżywania, doświadczania, rozwijania

swoich pasji i zainteresowań.

     Rodzice w pełni utożsamiają się z przedszkolem, chętnie uczestniczą w realizacji wszystkich

działań podejmowanych przez placówkę.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Niepubliczne Nr 4
Patron ------------------

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Dzierżoniów

Ulica osiedle Jasne

Numer 21

Kod pocztowy 58-200

Urząd pocztowy Dzierżoniów

Telefon 748315730

Fax 748315730

Www ------------------

Regon 89068243800030

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 128

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 25.6

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 18.29

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat dzierżoniowski

Gmina Dzierżoniów

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom podstawowy:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Dzieci są aktywne

Poziom podstawowy:

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele
stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Poziom wysoki:

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom podstawowy:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka.

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

Poziom wysoki:

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
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Wnioski

1. Plan rozwoju przedszkola tworzony jest wspólnie z rodzicami. Zapewnia spójność działań

edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, odpowiada na potrzeby rozwojowe dzieci

i oczekiwania środowiska lokalnego.

2. Rodzice w pełni akceptują kierunki pracy przedszkola, w ustalaniu których aktywnie uczestniczą,

co pozwala na zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań.

3. Przedszkole prowadzi powszechne i skuteczne działania, które mają na celu rozpoznanie

możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci. Sprzyjają podejmowaniu przez

wychowanków różnorodnych form aktywności i zachęcają do samodzielności oraz podejmowania

własnych inicjatyw.

4. W ramach współpracy z różnymi podmiotami środowiska lokalnego przedszkole realizuje

działania, które są adekwatne do rozpoznanych potrzeb i sytuacji społecznej dzieci i ich rodziców.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole realizuje plan pracy, którego założenia uwzględniają potrzeby rozwojowe dzieci

i odpowiadają na potrzeby środowiska lokalnego. W placówce szczególną uwagę zwraca się na:

podmiotowe traktowanie, wszechstronny, indywidualny rozwój dziecka, jego predyspozycje

i zainteresowania  oraz zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Co

roku nauczyciele modyfikują plan pracy i realizują inny temat przewodni dotyczący np. współpracy

z rodzicami, kształtowania nawyków prozdrowotnych u dzieci. Jest on znany i akceptowany przez

rodziców, którzy czynnie współpracują przy jego tworzeniu oraz aktywnie włączają się we

wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez dyrektora i nauczycieli (np. lekcje otwarte, programy

własne i innowacje pedagogiczne  "Mali Artyści", „Przedszkole Permisywne – przedszkolem moich

marzeń”). Rodzice utożsamiają się z przedszkolem i akceptują wszystkie działania, które

zapewniają ich dzieciom wszechstronny rozwój i przygotowują do dalszego etapu edukacji.

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

Realizowane w przedszkolu działania są spójne z planem rozwoju placówki i adekwatne

do zidentyfikowanych potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Przedszkole działa zgodnie z przyjętym przez radę pedagogiczną planem rozwoju placówki (koncepcja pracy),

który uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, różne formy ich aktywności, specyfikę pracy przedszkola,

oczekiwania środowiska lokalnego oraz współpracę z rodzicami. Co roku plan jest modyfikowany, a placówka

realizuje inny temat przewodni, np.: w roku 2015/2016 - współpraca z rodzicami, w 2014/2015 - kształtowanie

nawyków prozdrowotnych u dzieci, a 2013/2014 - dojrzałości emocjonalnej. W koncepcję pracy przedszkola są

wpisane i realizowane programy własne (m.in. autorskie innowacje pedagogiczne i programy). 

Do najważniejszych założeń planu rozwoju, według którego działa przedszkole, dyrektor i nauczyciele zaliczyli:

• podmiotowe traktowanie i wszechstronny, indywidualny rozwój dziecka uwzględniający jego zainteresowania,

możliwości i potrzeby;

• rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odpowiedzialności i wrażliwości oraz umiejętności

nawiązywania kontaktów;

• zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego;
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• przygotowanie do podjęcia nauki w szkole poprzez wdrażanie do samodzielności, uczenie tolerancji,

wskazywanie uniwersalnych wartości oraz stały rozwój emocjonalny dzieci;

• rozwijanie uzdolnień, umiejętności, aktywności artystycznej i ruchowej dzieci;

• kształtowanie postaw proekologicznych, zdrowego i bezpiecznego stylu życia (m.in. "Programu

profilaktycznego promującego zdrowy styl życia w przedszkolach miasta Dzierżoniowa");

• współdziałanie w szerokim zakresie z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

• zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczycieli języka niemieckiego, angielskiego, rytmiki,

gimnastyki korekcyjnej oraz specjalistów logopedy, psychologa klinicznego i pedagoga).

Do najważniejszych działań odpowiadających na potrzeby rozwojowe dzieci, które realizuje przedszkole należą

m.in.: zaspokojenie potrzeby zabawy, ruchu, poznania świata, kontaktu emocjonalnego, integracji z grupą

rówieśniczą, indywidualnego rozwoju, twórczego i kreatywnego działania, samodzielności, szacunku, akceptacji

i  tolerancji.

Działaniami realizującymi koncepcję pracy przedszkola uwzględniającymi specyfikę placówki są m.in.:

• opracowanie i przyjęcie przez Radę Pedagogiczną procedur i regulaminów obowiązujących w Przedszkolu

Niepublicznym nr 4 w Dzierżoniowie (np.: procedury przyprowadzania i odbierania dzieci, postępowania w razie

wypadku dziecka w przedszkolu oraz regulaminy bezpieczeństwa dzieci, wycieczek, wyjść i spacerów,

przebywania w ogrodzie przedszkolnym);

• utworzenie grupy dwujęzycznej dla dzieci 3 i 4-letnich (rozwijanie kompetencji językowych w języku polskim

i angielskim);

• dostosowanie jadłospisu do indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci (dieta cukrzycowa, bezglutenowa,

bezbiałkowa);

• zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej (ruch ekspresyjny i rozwijający) poprzez realizowanie innowacji

pedagogicznej z zakresu wychowania zdrowotnego „Ruch dla zdrowia”;

• realizowanie założeń zawartych w innowacji pedagogicznej z zakresu wychowania plastycznego „Mali Artyści”

w celu pobudzania do twórczego działania dzieci nieśmiałych i nadpobudliwych (wykorzystywanie różnorodnych

technik plastycznych, np.: „mokre na mokrym”, decoupage, kolaż, batik, frottage);

• realizowanie programu własnego „Przedszkole permisywne – przedszkolem moich marzeń”, który pozwala

na rozwijanie cech indywidualnych dziecka, wyzwalanie jego aktywnej postawy i stwarza możliwości

dokonywania wyborów;

• różnorodne i funkcjonalne wyposażenie placówki dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz ich

zainteresowań (m.in.: DVD, telewizory, odtwarzacze CD, kamery i aparaty cyfrowe, pomoce edukacyjne, gry

dydaktyczne, plansze demonstracyjne, labirynty do kształtowania sprawności manualnej, pluszowe czapki np.

zwierząt egzotycznych i domowych,bogaty księgozbiór literatury dziecięcej i pedagogicznej oraz lalki

terapeutyczne);

• dobrze wyposażony plac zabaw (piaskownica, zjeżdżalnie, huśtawki, ważki, równoważnia, karuzela, jeździki,

rowerki) oraz bogata w przybory do ćwiczeń sala gimnastyczna;

• zapewnienie bogatej oferty nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci np.: języka angielskiego

i niemieckiego, rytmiczno-umuzykalniających, tańca towarzyskiego, afro-brazylijskiej sztuki walki „capoeira”,

terapii logopedycznej, psychologicznej, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, audycji muzycznych „Filharmonia

na  wesoło”, przedstawień teatralnych i kół zainteresowań (plastyczne, teatralne, taneczne).

Atutem przedszkola jest również to, że każda grupa wiekowa dysponuje oddzielną salą zabaw, jadalnią, toaletą

dla dzieci. Placówka posiada salę gimnastyczną i rekreacyjną wyposażoną w basen piankowy z kulkami

i zjeżdżalniami.

Odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby środowiska lokalnego m.in. jest:

• prowadzenie rekrutacji do przedszkola przez cały rok;
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• dostosowanie godzin pracy do potrzeb rodziców (od 5:45 do 17:00 przez 11 miesięcy w roku);

• prowadzenie programu adaptacyjnego „Adaptacja bez stresu w Przedszkolu Niepublicznym Nr 4 - Mamo, Tato!

Zadbaj, by w miłej formie przekazać dziecku informację o tym, że pójdzie do przedszkola";

• coroczna organizacja, wspólnie z Przedszkolem Publicznym Nr 2 Olimpiady Sportowej Przedszkolaków

(tradycyjnie od 22 lat) o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Dzierżoniowa dla dzieci z dzierżoniowskich

przedszkoli i przedszkola z Niemczy;

• kultywowanie tradycji i organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej oraz

uroczystości związanych ze świętami rodzinnymi (uroczysta Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy

i Taty, Andrzejki, Mikołajki), zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, festyny rodzinne z okazji np. „Poznajmy się

bliżej”;

• włączanie się w organizowanie na terenie miasta imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej –

występy artystyczne wychowanków z okazji Dni Dzierżoniowa i Prezentacji Dzierżoniowskich, Powitania Wiosny

(impreza w Kinie Zbyszek) oraz innych przedsięwzięć (ubieranie w rynku Dzierżoniowa drzewka

bożonarodzeniowego);

• ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem

Rejonowym - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Dzierżoniowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu

zapewnienia właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej dzieciom oraz ich rodzicom;

• udział w akcjach charytatywnych, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Mogiłę pradziada ocal

od zapomnienia", zbiórka karmy dla psów ze schroniska "Azyl" w Dzierżoniowie, nakrętek plastikowych dla

niepełnosprawnych dzieci z terenu Piławy Górnej i Dzierżoniowa oraz działaniach i konkursach ekologicznych 

np. „Śmieciarek Arek”;

• wspólne organizowanie z innymi placówkami oświatowymi konkursów, przeglądów artystycznych i wycieczek,

np. wyjazdów na zielone przedszkole do Ustronia Morskiego, zawodów w piłce nożnej o Puchar Burmistrza

Dzierżoniowa oraz Przeglądów Teatrzyków Przedszkolnych SKRZAT.

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

Rodzice są zapoznawani z planem rozwoju pracy przedszkola, który w pełni akceptują.

W przedszkolu wszyscy rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy m.in. podczas: dni adaptacyjnych dla dzieci

nowo przyjętych (czerwiec, pierwszy tydzień sierpnia), zebrań (początek września), rozmów indywidualnych,

zajęć otwartych i spotkań w grupie wiekowej (dwa razy do roku). Ponadto zamieszczony jest na stronie

internetowej przedszkola oraz w kącikach dla rodziców "Czego się uczymy?". 

Rodzice uważają, że placówka w pełni spełnia ich oczekiwania. Ich zdaniem, najważniejsze w jej pracy jest

zapewnienie dzieciom m.in.:

• możliwości indywidualnego i wszechstronnego rozwoju;

• dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

• bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;

• budowania odpowiedzialności i odpowiednich relacji z rówieśnikami;

• szerokiej oferty zajęć nieodpłatnych (taniec towarzyski, capoeira, koło plastyczne);

• pomoc i wsparcie ze strony specjalistów (psycholog, logopeda).

Najbardziej w pracy placówki podoba im się:

• indywidualne podejście do każdego dziecka;

• atmosfera serdeczności i życzliwości panująca w przedszkolu;
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• otwartość na potrzeby dziecka i rodziców;

• integrowanie rodziców podczas wspólnych imprez, uroczystości i zajęć otwartych;

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stale podnosi swoje kwalifikacje;

• bogata baza i wyposażenie w pomoce dydaktyczne;

• bardzo dobre relacje z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola.

Zdaniem rodziców przedszkole funkcjonuje wzorowo i nie mają oni zastrzeżeń do jego pracy.

 

W wymaganiu "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

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

Rodzice biorą aktywny udział w modyfikowaniu koncepcji pracy.

Rodzice utożsamiają się z przedszkolem i biorą aktywny udział w modyfikacji planu rozwoju placówki, ustalaniu

najważniejszych priorytetów związanych m.in. z bezpieczeństwem, rozwijaniem zainteresowań, promowaniem

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz organizowaniem różnorodnych imprez.  Z informacji uzyskanych

od dyrektora i nauczycieli wynika, że uczestniczą w tym poprzez  przedstawianie swoich pomysłów, uwag

i sugestii np.: podczas spotkań grupowych i indywidualnych, kontaktów telefonicznych i drogą e-mail oraz

ankietowanie (pt. "Udział rodziców w życiu przedszkola" - listopad 2013 oraz "Poziom zadowolenia rodziców

z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko oraz jego sugestii dotyczących zmian w dalszej pracy" -

październik 2012). Co roku Urząd Miasta przeprowadza wśród rodziców "Badanie satysfakcji klienta" dotyczące

działalności i stopnia spełnienia ich oczekiwań przez placówkę.

W wyniku uzgodnień z rodzicami, m.in.:

• wprowadzono tygodniowe zajęcia adaptacyjne w miesiącach wakacyjnych dla nowo przyjętych dzieci;

• umożliwiono pobyt na terenie placówki i korzystanie z jej oferty absolwentom przedszkola (miesiące

wakacyjne i ferie zimowe) oraz udział w wyjazdach na wycieczki i zielone przedszkole;

• dostosowano godziny pracy do potrzeb rodziców (wydłużenie czasu pracy o godzinę i 15 minut, czyli od 05:45

do 17:00);

• doposażano ogród przedszkolny w nowy sprzęt rekreacyjny i sportowy (piaskownica, zjeżdżalnia, karuzela,

huśtawki, rowerki, jeździki);

• stworzono dzieciom możliwość wyboru wielkości porcji podczas posiłków (dzieci same nalewają zupę z wazy

na talerz);

• urozmaicono formy relaksu i odpoczynku po drugim śniadaniu, np. wprowadzono relaksacyjną muzykę

i czytanie bajek.

Wszystkie informacje o potrzebach, gotowych pomysłach i rozwiązaniach wskazanych przez rodziców

przedstawiane są przez dyrektora podczas zebrań rady pedagogicznej. Na ich podstawie nauczyciele

wypracowują wnioski do dalszych działań i kierunków rozwoju placówki.
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Rodzice chętnie i z dużym zaangażowaniem włączają się w realizację przyjętego planu rozwoju

przedszkola.

Rodzice wspólnie z nauczycielami  uczestniczą w realizacji najważniejszych założeń pracy przedszkola

ukierunkowanych na wszechstronny rozwój każdego dziecka i jego bezpieczeństwo, a także angażują się

w podejmowanie różnorodnych inicjatyw i decyzji. Uczestniczą m.in. w:

• zajęciach prowadzonych metodą zadań otwartych w myśl hasła: "Mogę uczyć się wszystkiego co mnie

zaciekawi i mam prawo wybierać z kim i w co się bawić";

• planowaniu i organizowaniu wycieczek oraz wyjazdów na zielone przedszkole;

• przygotowaniu dzieci do konkursów, olimpiad, występów;

• organizowaniu wyjść do swoich miejsc pracy np. zakładu krawieckiego, fryzjerskiego, zegarmistrzowskiego,

Komisariatu Policji i Straży Miejskiej;

• współorganizowaniu okolicznościowych imprez przedszkolnych i środowiskowych, (np. przygotowanie

rekwizytów, dekoracji, kostiumów, poczęstunku);

• przeprowadzaniu bieżących remontów i napraw zabawek;

• doposażaniu placówki, np.: kącików zainteresowań w zabawki, puzzle, układanki, gry edukacyjne, książki,

bajki, artykuły papiernicze.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu oraz angażują w liczne

działania na rzecz środowiska lokalnego. Wykazują się aktywnością podczas zajęć obowiązkowych

i dodatkowych. Nauczyciele dostosowują tematykę zajęć do zainteresowań i możliwości

przedszkolaków, systematycznie zachęcają ich do samodzielnego rozwoju poprzez realizowanie

różnorodnych programów i projektów oraz organizowanie kilkudniowych wyjazdów do Ustronia

Morskiego. Wdrażają dzieci do samodzielności, zarówno w obszarze edukacyjnym, jak

wychowawczym i społecznym.

Obszar badania:  Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w

nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności.

Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach oferowanych przez przedszkole,

które zachęcają je do kreatywności, pomysłowości i poznawania otaczającego świata.

Wszyscy rodzice (110) uważają, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez placówkę

(wykres 1j), o których z entuzjazmem im opowiadają. Są zainteresowane zajęciami, podczas których zdobywają

nową wiedzę i umiejętności. Do domu wracają radosne, szczęśliwe i uśmiechnięte (wykres 1o).

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli partnerów wynika, że dzieci bardzo lubią swoje przedszkole.

Z zaangażowaniem biorą udział we wszystkich organizowanych i realizowanych przez placówkę działaniach, np.:

• zajęciach odpłatnych i nieodpłatnych (np.: artystycznych, tańca towarzyskiego, teatralnych i na basenie);

• wycieczkach i zielonych przedszkolach;

• programach własnych;

• spotkaniach z przedstawicielami policji (w ramach programu ""Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym

uczeń");

• zajęciach organizowanych przez specjalistów;

• cyklicznych imprezach i uroczystościach w ramach współpracy przedszkola z placówkami i instytucjami

na terenie Dzierżoniowa.

W opinii pracowników niepedagogicznych przedszkolaki są bardzo zainteresowane zajęciami, ponieważ są one

różnorodne i atrakcyjne. Podchodzą do nich bardzo emocjonalnie, dzielą się swoimi wrażeniami z rodzicami.

Chętnie się przebierają, grają na instrumentach, malują i rysują. Preferują zajęcia plastyczne, muzyczne,

taneczne i związane z bezpieczeństwem.

Podczas obserwowanych zajęć wszystkie dzieci były aktywne. Najbardziej podobała im się wspólna praca

i zabawy z rodzicami, koleżankami i kolegami, śpiewanie piosenek, taniec, prace plastyczne np. robienie
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stworków z warzyw i owoców oraz zabawy, "Ojciec Wirgiliusz", "Taniec radości". Przedszkolaki powiedziały,

że ich przedszkole jest bardzo kolorowe, lubią swoje panie, które są bardzo miłe i chętnie się z nimi bawią

i śpiewają.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Wszyscy nauczyciele podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu wdrażają dzieci

do samodzielności. 

W przedszkolu prowadzone są działania, dzięki którym dzieci wdrażane są do samodzielności, np.:

• wspieranie w wykonywaniu zadań i motywowanie do doprowadzenia pracy do końca;

• stosowanie wzmocnień pozytywnych („dasz radę, uda ci się, potrafisz”), pochwał przed rodzicami,

rówieśnikami oraz wyróżnień (dyplomy, naklejki motywacyjne, np. uśmiechnięte buźki);

• realizowanie własnych projektów wychodzących poza podstawę programową, których celem jest kształtowanie

samodzielności, asertywności i kreatywności dzieci;

• udzielanie instruktażu czynności samoobsługowych i pokazu demonstracyjnego z wykorzystaniem pomocy

dydaktycznych, np. kostek piankowych (z zamkami błyskawicznymi, guzikami i pętelkami, sznurówkami);

• pozwalanie przedszkolakom na dokonywanie wyborów, m.in. rodzaju aktywności, przyborów potrzebnych

do wykonania zadania i partnera do zabawy;

• ćwiczenie czynności samoobsługowych w szatni, łazience, przed i po leżakowaniu (samodzielne korzystanie
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z toalety, mycie i wycieranie rączek, mycie zębów);

• pełnienie dyżurów podczas nakrywania do posiłków i sprzątania po nich, przygotowywania zajęć

plastyczno-technicznych;

• samodzielne nalewanie zupy z wazy na talerz, nakładanie drugiego dania, poprawne posługiwanie się

sztućcami (realizowanie elementów programu własnego „Przedszkole permisywne – przedszkolem moich

marzeń”);

• przygotowywanie przez dzieci, podczas zajęć kulinarnych z udziałem rodziców i szefowej kuchni, sałatek

owocowych i warzywnych, koreczków, zdrowych kanapek, ciasteczek i koktajli;

• angażowanie dzieci do pomocy w wykonywaniu dekoracji, strojów, ozdób oraz rekwizytów (stroiki świąteczne,

łańcuchy na choinkę, czapki, opaski na głowę);

• organizowanie 9-dniowych wyjazdów do Ustronia Morskiego, bez rodziców, w celu integracji z grupą,

pokonywanie lęku i tęsknoty za bliskimi.

W opinii przedstawicieli partnerów, dzieci w przedszkolu zachęcane są do samodzielności podczas wyjazdów

na wycieczki, rozwiązywania problemów i realizowania zadań.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć (6) nauczycielki w każdej sytuacji zachęcały dzieci do samodzielnego

wykonywania zadań i pozwalały wybierać zabawy, w które chcą się bawić. Dzieci podały, że same rysują,

malują, np.: auta, kolczyki, ubrania, pracują nożyczkami, uczą się wiązać sznurowadła, sprzątają po sobie,

jedzą, myją rączki, ubierają się oraz opiekują roślinami w doniczkach i rybkami w akwarium. Chętnie pełnią

wyznaczone przez panie dyżury, np. podczas posiłków. 

W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące

dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Nauczyciele umożliwiają dzieciom inicjowanie i realizowanie różnorodnych działań. Inicjatywy

przedszkolaków pedagodzy wykorzystują do ich rozwoju.

Dyrektor i pracownicy niepedagogiczni wśród działań podejmowanych przez dzieci z własnej inicjatywy

wymienili:

• różnorodne zabawy np.: konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe i badawcze oraz tematyczne z podziałem

na role, np. w dom, sklep, lekarza, fryzjera, warsztat samochodowy;

• wybór aktywności (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, gry planszowe, układanki, puzzle);

• wcielanie się w role podczas zabaw dowolnych oraz prezentowanie swoich umiejętności i zainteresowań

na forum grupy (śpiew, taniec, czytanie książek kolegom i koleżankom);

• wymyślanie własnych gier i tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych instrumentów;

• pomaganie młodszym kolegom w ubieraniu się;

• wybór tematów zajęć, pogadanek, techniki i sposobu wykonania laurek, upominków, rysunków dla rodziców;

• wybór aktywności w kącikach tematycznych, kółkach zainteresowań.

Ponadto dzieci mogą realizować swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w  konkursach, olimpiadach

sportowych, imprezach i uroczystościach w  przedszkolu i na terenie miasta.

Z obserwacji placówki wynika, że na terenie przedszkola (na korytarzach i w salach) znajdują się wystawy prac
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plastycznych i wytworów dzieci zainicjowane przez nie same takie jak, np.: makieta - miasteczko rowerowe,

ruch uliczny, cudaki warzywne oraz prace plastyczne na dowolny temat, wykonane wspólnie z rodzicami

podczas festynu rodzinnego "Poznajmy się bliżej". Prezentowane są wydzieranki wykonane przez najmłodsze

grupy - jabłko, gruszka, drzewka. W salach znajdują się kodeksy zachowań opracowane wspólnie z dziećmi,

przypieczętowane odbiciem paluszka, rączki lub podpisane imieniem dziecka. Na bieżąco umieszczane są

informacje na temat udziału dzieci w konkursach, olimpiadach sportowych, pływackich, występach

artystycznych oraz zdjęcia z imprez odbywających się w przedszkolu.

Podczas obserwowanych zajęć wszystkie, bądź większość przedszkolaków podejmowała działania wynikające

z ich inicjatywy.

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

Dzieci zaangażowane są w działania prowadzone przez przedszkole na rzecz społeczności lokalnej.

Z informacji uzyskanych od dyrektora, rodziców i przedstawicieli partnerów wynika, że wszystkie dzieci biorą

czynny udział w licznych działaniach na rzecz społeczności lokalnej, są to m.in.:

• występy artystyczne z okazji: Dni Dzierżoniowa (15 dzieci), Prezentacji Dzierżoniowskich (15 dzieci),

Powitania Wiosny w Kinie Zbyszek (15 dzieci), Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (14 dzieci), Przeglądu

Przedszkolnego Teatrzyków Dziecięcych SKRZAT - Spektakl „Słoń Trąbalski” (12 dzieci);

• „Olimpiada Sportowa Przedszkolaków” (wszystkie dzieci) oraz "Olimpiada Pływacka Przedszkolaków" (25

dzieci);

• przygotowanie ozdób choinkowych i ubieranie choinki na dzierżoniowskim rynku (wszystkie dzieci);

• działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa - program „Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym

uczniem”, konkurs organizowany przez Spółkę Shell Polska oddział w Dzierżoniowie pt. „Bezpieczeństwo to…”

(10 dzieci);

• udział w konkursie plastycznym „Porządnicki uczy Brudasińskiego” (8 dzieci), „Jabłko zamiast papierosa” (10

dzieci), ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Mamo, tato wolę wodę” (148 dzieci) i kampanii zdrowotnej

Akademii Aquafresh (wszystkie dzieci);

• działania ekologiczne - akcja "Sprzątania Świata" (148 dzieci), konkurs ekologiczny „Śmieciarek Arek” (15

dzieci);

• akcje charytatywne (np. Wigilia dla Ubogich). 
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu systemowo rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz

sytuację społeczną każdego dziecka. Do tego celu nauczyciele wykorzystują m.in.: obserwacje

pedagogiczne i badania przesiewowe prowadzone przez specjalistów. Na podstawie zebranych

informacji planują i organizują zajęcia wspierające np.: z logopedą i psychologiem,

kompensacyjno-wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej i na basenie. Oferta przedszkola jest

adekwatna do rozpoznanych potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. W opinii rodziców,

przedszkolaki otrzymują wsparcie odpowiadające ich potrzebom. Zawsze mogą liczyć na pomoc

wszystkich pracowników przedszkola w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań oraz

pokonywaniu trudności.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

W przedszkolu systematycznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz

sytuację społeczną każdego dziecka.

W placówce wszyscy nauczyciele systematycznie i wnikliwie rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci, m.in.

poprzez prowadzenie:

• obserwacji pedagogicznych: arkuszy obserwacyjnych dzieci 3 i 4-letnich oraz diagnozy przedszkolnej u dzieci

5 i 6-letnich;

• badań przesiewowych przez psychologa i logopedę

oraz określenie:

• stopnia lateralizacji, rozwoju fizycznego, poziomu rozwoju w poszczególnych sferach;

• stopnia opanowania wiadomości i umiejętności.

Najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci dotyczą zdobywania nowej wiedzy, samodzielności, możliwości

współdecydowania, dokonywania wyborów i wyrażania własnych opinii, uczuć i przeżyć oraz pracy w grupie

i zespole, zabawy i integracji.

W przedszkolu, w celu rozpoznania dzieci, które potrzebują wsparcia przeprowadzono m.in.: diagnozę

logopedyczną wśród 118 dzieci (terapią  objęto 47 dzieci) oraz diagnozę psychologiczną wśród 118 dzieci

(terapią objęto 32 dzieci). Zorganizowano gimnastykę korekcyjną dla18 dzieci oraz pomoc społeczną

i materialną dla 20 wychowanków.

Wszyscy rodzice uważają, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka

przynajmniej kilka razy do roku lub raz w roku (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

Przedszkole systematycznie rozpoznaje potrzeby i sytuację każdego dziecka.  Uzyskane informacje

wykorzystuje do planowania i realizowania działań edukacyjnych. Nauczyciele indywidualizują

proces dydaktyczno-wychowawczy oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

Placówka prowadzi zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne z dziećmi wymagającymi wsparcia.

W opinii nauczycieli, w przedszkolu, w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb

i możliwości dzieci prowadzi się liczne działania, do których należą m.in.:

• opracowanie dla każdego przedszkolaka indywidualnego planu pracy z dzieckiem zdolnym lub mającym

trudności (zajęcia wyrównawcze);

• modyfikowanie metod i form pracy, np.w grupach młodszych stosowanie metod ruchu kompensacyjnego Karla

Orffa, we wszystkich wdrażanie innowacji pedagogicznej "Ruch dla zdrowia" i "Mali Artyści";

• poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, np.o zajęcia taneczne (taniec towarzyski), plastyczne, językowe

(angielski, niemiecki), dogoterapii;

• organizowanie raz w miesiącu wyjść do biblioteki;

• prowadzenie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, kół zainteresowań (teatralne, gimnastyka korekcyjna;

• zapewnienie różnorodności zabawek, gier, pomocy dydaktycznych;

• przerywanie zajęć ćwiczeniami i zabawami muzyczno-ruchowym;

• prowadzenie zajęć ze specjalistami (logopedą, psychologiem).

Zdaniem rodziców w przedszkolu nauczyciele uwzględniają potrzeby i możliwości ich dzieci. Wskazują
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wychowankom kierunek rozwoju, zachęcają do udziału w dodatkowych zajęciach, konkursach i zawodach

sportowych. Dobierają metody i formy pracy do ich możliwości, dostosowują tempo pracy oraz różnicują stopień

trudności zadań. Dla dzieci nowo przyjętych organizują dni adaptacyjne. Nauczyciele wychodzą na przeciw

potrzebom emocjonalnym wychowanków poprzez przytulanie, wyznaczanie funkcji do pełnienia w grupie, np.

przedstawienie pogody na tablicy. Jadłospis dostosowany jest do potrzeb indywidualnych poszczególnych dzieci.

W opinii rodziców nauczyciele ściśle z nimi współpracują. Co pół roku otrzymują opinię dotyczącą gotowości

szkolnej dzieci sześcioletnich oraz informację na temat postępów pozostałych przedszkolaków.

Wszyscy nauczyciele podczas obserwowanych zajęć aktywizowali dzieci do swobodnego wypowiadania się,

zachęcali do twórczego działania oraz rozwijania sprawności manualnych. Stwarzali możliwość samodzielnego

wyboru miejsca i partnera. Integrowali grupy poprzez tworzenie atmosfery radosnej zabawy, pełnej ciepła

i życzliwości, stosowali pozytywne wzmocnienia oraz rozwijali logiczne myślenie.

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.

Rodzice deklarują, że wsparcie udzielane dzieciom w przedszkolu odpowiada ich potrzebom.

Wszyscy rodzice (110) uważają, że ich dzieci mogą liczyć na wsparcie ze strony placówki w rozwijaniu swoich

uzdolnień i zainteresowań (wykres 1j) oraz w pokonywaniu trudności (wykres 2j). Wskazali, że nauczyciele dają

dzieciom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (wykres 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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