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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 10-02-2015 - 24-02-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli Henryk Liszkiewicz i Renata Urszula Ciołek. Badaniem objęto 12 dzieci (wywiad

grupowy), 77 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

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

niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, przedszkola i analizę danych zastanych. Na podstawie zebranych

danych został sporządzony raport, który obejmuje trzy podstawowe obszary działania przedszkola.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
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Obraz przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile usytuowane jest w piętrowym jednopiętrowym

budynku w oddalonej od centrum miasta, spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych. Istnieje od 1980 roku.

Bliski dostęp do lasu sprawia, że wychowankowie mają częsty kontakt z przyrodą. Przedszkole posiada duży,

zielony i nowocześnie wyposażony ogród, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.

Jego ozdobą jest edukacyjna ścieżka przyrodnicza, dzięki której przedszkolaki poznają różne gatunki roślin.

W bieżącym roku szkolnym opieką przedszkolną objętych jest 159 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających

do 7 oddziałów. W odpowiedzi na potrzeby rodziców przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30

do 16.30. Przedszkole posiada m.in. wygodne i estetycznie urządzone sale zabaw, gabinet

logopedyczno-terapeutyczny, ciekawą stronę internetową. Jedna z sal wyposażona jest w tablicę interaktywną,

w salach dzieci starszych znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Obiekt jest

monitorowany, a wejście główne wyposażone jest w domofon. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają

możliwość uczestniczyć w kółkach zainteresowań, takich jak rytmika, zabawy z językiem angielskim, kółko

plastyczne, matematyczne, techniczno- informatyczne, teatralne. Zgodnie z założeniami koncepcji pracy

przedszkola działania podejmowane na rzecz dzieci kładą szczególny nacisk na edukację przyrodniczą,

ekologiczną, prozdrowotną i ruchową. Nauczyciele opracowują i wdrażają programy i innowacje pedagogiczne,

które wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola (m.in. ,,Dziecko przyjacielem przyrody"). Wiadomości

i umiejętności dzieci wzbogacane są w trakcie realizacji programów ogólnopolskich (m.in. ,,Kubusiowi

Przyjaciele Natury", ,,Bezpieczne przedszkole", ,,Radosne Przedszkole"). Stosowane metody i formy pracy (np.

 joga dla dzieci, techniki relaksacyjne oparte na treningu autogennym, techniki parateatralne) zapewniają

wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Kadra pedagogiczna

przedszkola to zespół nauczycieli systematycznie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo

w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia

zajęć terapeutycznych, logopedycznych, rytmiki. Personel kuchenny dba o prawidłowe

żywienie dzieci. Pracownicy zaplecza kuchennego są laureatami konkursów kulinarnych o zasięgu lokalnym

i ogólnopolskim. 

Przedszkole aktywnie i systematycznie podejmuje współpracę z różnymi instytucjami działającymi w środowisku

lokalnym, co wzbogaca ofertę działań skierowanych do dzieci. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza współpraca

z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra, Zespołem Szkół nr 1, Strażą Miejską, Towarzystwem Pamięci Powstania

Wielkopolskiego 1918/1919- Koło nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile. Przedszkole organizuje  wiele

różnorodnych uroczystości i spotkań z udziałem wychowanków, ich rodziców i dziadków. Dla dzieci prowadzone

są dni adaptacyjne oraz dni otwarte. Swoje uzdolnienia i zainteresowania dzieci mogą rozwijać w konkursach,

uroczystościach i przeglądach organizowanych przez przedszkole lub inne instytucje lokalne. Dzięki

zaangażowaniu w ogólnopolskim projekcie placówka uzyskała tytuł "Przedszkole w ruchu". 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczne Przedszkole nr 14
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Piła

Ulica Jana Brzechwy

Numer 10

Kod pocztowy 64-920

Urząd pocztowy Piła

Telefon 0672124053

Fax 0672124053

Www

Regon 30141190200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 159

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 15.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.43

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.71

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.6

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat pilski

Gmina Piła

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci A

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

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

Dzieci są aktywne B

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D)

Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B

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

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

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
(D)

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

Koncepcja praca przedszkola odpowiada na potrzeby rozwojowe dzieci oraz uwzględnia potrzeby środowiska

lokalnego. Rodzice angażują się w bardzo liczne działania mające na celu jej realizację, m.in. poprzez

organizację wycieczek, uroczystości, akcji i projektów. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza "Ścieżka

przyrodnicza" (projekt zorganizowany na terenie ogrodu przedszkolnego) oraz  "Spotkania z Wróbelkiem

Elemelkiem"  (cykl spotkań warsztatowych, integrujący środowisko lokalne).

Przedszkole w sposób zorganizowany wspiera się potrzeby i możliwości dzieci. Wynika to po części z tego, że 

przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi

poradnictwo i pomoc dzieciom, a po części z tego, że wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje takie, jak

logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja muzyczna.

Nauczyciele opracowują i wdrażają innowacje pedagogiczne (m.in. "Zastosowanie elementów systemu teorii jogi

w przedszkolu"), wykorzystują zróżnicowane metody i techniki pracy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne,

w tym tablicę interaktywną.

W opinii rodziców nauczyciele traktują dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i możliwości.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi

dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja praca, obejmująca dokumenty oraz bardzo bogate działania przedszkola, odpowiada

na potrzeby rozwojowe dzieci oraz uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego. Przedszkole

realizuje ją m.in. poprzez wprowadzanie innowacji, udział w akcjach lokalnych i ogólnopolskich (np.

zdobywając tytuł  "Przedszkola w ruchu"), wspieranie rodziców. Koncepcja jest znana rodzicom,

przez nich współtworzona i akceptowana. Rodzice angażują się w bardzo liczne działania mające

na celu realizację jej założeń m.in. poprzez organizację wycieczek, uroczystości, akcji i projektów.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza „Ścieżka przyrodnicza” (projekt zorganizowany

na terenie ogrodu przedszkolnego) oraz  „Spotkania z Wróbelkiem Elemelkiem”  (cykl spotkań

warsztatowych, integrujący środowisko lokalne).

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

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na:

● tworzenie bezpiecznych warunków do zabawy i nauki (służą temu m.in. kamizelki odblaskowe, węże

spacerowe, domofony, niedostępny dla dzieci przycisk otwierający drzwi na zewnątrz, monitoring

wewnętrzny i zewnętrzny przedszkola);

● wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego  indywidualnych potrzeb, możliwości

i zainteresowań (m.in. poprzez bezpłatne zajęcia rytmiki dla wszystkich dzieci, wykorzystanie tablicy

interaktywnej w działalności dydaktycznej, udział w projektach ogólnopolskich: „Radosne

Przedszkole”, „Listy do Ziemi”, „Przedszkole w ruchu”, udział w międzyprzedszkolnej olimpiadzie

sportowej, uzyskanie tytułu "Przedszkole w ruchu");
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● rozwijanie talentów, postaw prozdrowotnych, proekologicznych, kreatywności, twórczości (służą temu

m.in. edukacja muzyczna i ruchowa, wykorzystanie instrumentów „Bum Bum Rurki”, zajęcia jogi,

ścieżka przyrodnicza na terenie ogrodu przedszkolnego, realizacji innowacji „Dziecko przyjacielem

przyrody”, „Dziecko badaczem i odkrywcą przyrody”, „Zastosowanie elementów systemu teorii jogi

w przedszkolu”),

● poczucia tożsamości lokalnej, kompetencji społeczno – emocjonalnych i postaw patriotycznych (służą

temu m.in. udział w obchodach 500-lecia Piły, współpraca przedszkola z Towarzystwem Pamięci

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. Kpt. Teofila Spychały w celu aktywnego uczestnictwa

w obchodach 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego);

● funkcje doradcze i wspierające wobec rodziców i włączanie ich w różnorodne działania przedszkola

(m.in. warsztaty terapeutyczno-artystyczne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców,

w tym poprzez publikacje dostępne na stronie internetowej przedszkola,  „Spotkania z Wróbelkiem

Elemelkiem” – cykl spotkań integrujący środowisko lokalne, współorganizowanie konkursu miejskiego

„Mały Polak - Młody Obywatel” na temat sejmu i senatu).   

W opinii dyrektora założenia koncepcji (tabele 1-2):

● odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci,

● uwzględniają specyfikę pracy przedszkola,

● odpowiadają zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:

Treść pytania: odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci [WD] (8487)

Tab.1

Numer Analiza

1 Systematycznie prowadzi się obserwacje, badania

diagnostyczne, wywiady oraz analizuje się dokumentację

i prace dzieci. W przedszkolu określono potrzeby dzieci w

zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: terapii

logopedycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz

w zakresie rozwoju zainteresowań. We wszystkich

grupach nauczyciele zaplanowali prowadzenie zajęć

stymulujących ogólny rozwój dziecka. Dla dzieci

uzdolnionych lub z uwagi na ich zainteresowania planuje

się kółka zainteresowań: kółko plastyczne, teatralne,

matematyczne, techniczno- konstrukcyjne, ćwiczenia i

zabawy z jogą, zabawy z j. angielskim dla wszystkich

dzieci prowadzone są zabawy rytmiczno-muzyczne przez

nauczyciela-rytmika zatrudnionego w naszej placówce.

Przedszkole rozpoznaje również potrzeby rodziców

dotyczące wsparcia ich w wychowaniu dzieci, planuje w

tym celu warsztaty terapeutyczno-artystyczne,

konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Ważne są: a)

zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i

fizycznego b) zaspakajanie potrzeby zabawy i ruchu (w

tym m.in. poprzez udział w ogólnopolskim projekcie

,,Przedszkole w ruchu" -ogłoszonym przez MEN- i

uzyskanie certyfikatu c) zaspakajanie potrzeby wiedzy i

doświadczania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Proszę podać przykłady działań realizujących koncepcję pracy przedszkola, które:

Treść pytania: odpowiadają zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego [WD] (8489)

Tab.2

Numer Analiza

1 Społeczność przedszkolna (dzieci, rodzice, pracownicy

przedszkola) aktywnie uczestniczy w działaniach na

rzecz społeczności lokalnej: - prezentacja programów

artystycznych oraz przygotowywanie upominków dla

mieszkańców Domu Samotnej Matki, pacjentów świetlicy

chirurgii dziecięcej Szpitala Powiatowego, np. z okazji

świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Babci i

Dziadka, - uczestnictwo w konkursach i przeglądach

twórczości organizowanych przez Regionalne Centrum

Kultury, np. festiwal ,,Od przedszkola do Opola", -udział

w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta,

Regionalne Centrum Kultury, Uniwersytet Trzeciego

Wieku (np. konkurs na palmę wielkanocną, przeglądy

chórów przedszkolnych)/ -dzieci wraz z rodzicami biorą

udział w obchodach, happeningach organizowanych na

terenie naszego miasta, np. w obchodach 500 - lecia

Miasta Piły (przemarsz ulicami miasta w specjalnie na tą

okazję przygotowanych strojach), -włączanie się w akcje

charytatywne ogłaszane przez stowarzyszenia na rzecz

ludzi chorych (np. zbieranie plastikowych nakrętek na

zakup sprzętu rehabilitacyjnego), dzieci z Domów

Dziecka (np. zbiórka zabawek, Góra Grosza), dla

najbiedniejszych (np. zbiórki żywności, odzieży),

-włączanie się w akcje ekologiczne związane ze zbiórką

karmy dla zwierząt (np. leśnych, psów i kotów ze

schroniska), -organizacja obchodów Święta Ziemi,

(przemarsz w zielonym korowodzie i zasadzenie drzewek

we współpracy z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra oraz z p.

Anną Tomczyk – sąsiadka przedszkola), -udział w

akcjach Sprzątanie Świata, -aktywne uczestnictwo w

zajęciach organizowanych przez bibliotekę - Filię nr 7 w

Pile (udział w wystawach: ,,Magia teatru", ,,Na szkle

malowane", głośne czytanie połączone z wystawką

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

Zdaniem dyrektora:

● koncepcja pracy  przedszkola jest znana rodzicom (tabela 1),

● rodzice zgłaszali uwagi dotyczące koncepcji (tabela 2).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] W jaki sposób rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola? [AD] (2919)

Tab.1

Numer Analiza

1 a) uczestnicząc w zebraniach ogólnych i grupowych (w

czerwcu - na zebraniach ogólnych rodziców dzieci

nowoprzyjętych oraz we wrześniu- na zebraniu ogólnym

wszystkich rodziców) rodzice otrzymali informację na

temat koncepcji przedszkola w formie ustnej oraz w

postaci ulotki, mają oni możliwość wprowadzania

własnych propozycji zmian, modyfikacji lub wzbogacania

koncepcji przedszkola w różne działania b) ponadto

koncepcja pracy jest wywieszona na tablicy ogłoszeń dla

każdej z grup przedszkolnych formie folderu, w holu

przedszkola w formie wizualizacji oraz na stronie

internetowej przedszkola c) dodatkowo w miesięcznych

planach pracy nauczycielek zawarte są zaplanowane do

realizacji uszczegółowione formy, zadania z koncepcji

rozwoju przedszkola d) realizacja założeń pracy

wychowawczo- dydaktycznej w danym miesiącu,

uwzględniająca zapisy koncepcji, jest na bieżąco

wywieszana na grupowej tablicy informacyjnej
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Jakie uwagi zgłaszali? [AD] (8326)

Tab.2

Numer Analiza

1 Rodzice zgłaszają swoje uwagi oraz propozycje

dotyczące istotnych dla placówki spraw na zebraniach

ogólnych, grupowych, w czasie indywidualnych rozmów z

nauczycielami i dyrektorem, w trakcie spotkań, na

imprezach, uroczystościach, zajęciach otwartych oraz

poprzez wypełnianie ankiet dotyczących pracy

przedszkola. Propozycje zgłaszane przez rodziców

dotyczyły m.in. funkcjonowania placówki, rozkładu dnia,

opracowywania jadłospisów, form odpoczynku

poobiedniego w grupach, a także organizacji

nieodpłatnych zajęć (zajęcia rytmiczne, zabawy z

językiem angielskim).

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

Zdaniem nauczycieli, dyrektora   i rodziców ci ostatni uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola

(tabela 1-3).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [WN] (8425)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 a) uczestnicząc w zebraniach ogólnych i grupowych

rodzice otrzymali informację na temat koncepcji

przedszkola w formie ustnej oraz w postaci ulotki; mają

oni możliwość wprowadzania własnych propozycji zmian,

modyfikacji lub wzbogacania koncepcji p- la w różne

działania

2 b) podczas rozmów indywidualnych z nauczycielami,

dyrektorem dzielą się spostrzeżeniami na temat

realizacji założeń koncepcji

3 c) zawieranie kontraktów wzajemnych oczekiwań między

rodzicem a nauczycielem ( na pierwszym zebraniu

grupowym w każdej grupie)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [AD] (8427)

Tab.2

Numer Analiza

1 a) podczas rozmów indywidualnych z nauczycielami i

dyrektorem dzielą się spostrzeżeniami na temat

realizacji założeń koncepcji b) zawieranie kontraktów

wzajemnych oczekiwań między rodzicem a nauczycielem

(na pierwszym zebraniu grupowym w każdej grupie) c)

wypowiadają się w postaci anonimowych ankiet, drogą

mailową, podczas zebrań ogólnych i grupowych oraz w

trakcie rozmów indywidualnych, imprez, uroczystości,

zajęciach otwartych d) podczas zajęć adaptacyjnych

mają wpływ na modyfikację koncepcji pracy przedszkola

poprzez zgłaszanie swoich potrzeb e) rodzice wychodzą z

inicjatywami i pomysłami: sponsorując organizację

uroczystości, zakup zabawek, poszukując sponsorów

f)wysuwają propozycje modyfikacji na posiedzeniach

rady rodziców (bezpieczeństwo dzieci, rodzaje

aktywności dzieci, zaangażowanie w organizację

uroczystości przedszkolnych), które następnie omawiane

są na posiedzeniach rady pedagogicznej i wdrażane do

realizacji g) tworząc radę rodziców i realizując jej

zadania, mają wpływ na podejmowanie decyzji

kluczowych dla funkcjonowania przedszkola poprzez

opiniowanie dokumentów i wyrażanie opinii o pracy

przedszkola
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczestniczą Państwo w ustalaniu najważniejszych dla przedszkola rzeczy (priorytetów,

celów)? Jeśli tak – w jaki sposób? [WR] (8426)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 tak,

2 jako rodzice otrzymaliśmy informację na temat koncepcji

przedszkola w formie ustnej oraz w postaci ulotki; mamy

możliwość wprowadzania własnych propozycji zmian,

modyfikacji lub wzbogacania koncepcji przedszkola w

różne działania,

3 podczas rozmów indywidualnych z nauczycielami,

dyrektorem dzielimy się spostrzeżeniami na temat

realizacji założeń koncepcji,

4 w przedszkolu ma miejsce zawieranie kontraktów między

rodzicem a nauczycielem

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

Dyrektor, nauczyciele i rodzice wskazali działania, w jakich partycypują rodzice (tabela 1-2).  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją tych najważniejszych kierunków pracy przedszkola

uczestniczą rodzice? Na czym polega ich udział w tych działaniach? [WN] (8321)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 a) przestrzeganie wypracowanych w przedszkolu

Procedur Bezpieczeństwa

2 b) uczestnictwo w zajęciach, projektach realizowanych

przez nauczycielki

3 c) współuczestnictwo w przygotowaniu ścieżki

przyrodniczej zorganizowanej w ogrodzie przedszkolnym

4 d) uczestnictwo w zabawach i spotkaniach

integracyjnych organizowanych w poszczególnych

grupach(w przedszkolu lub w terenie)

5 e) współuczestniczą lub organizują spotkania z

ciekawymi ludźmi

6 f) uroczystości z udziałem rodziców (Pasowanie na

przedszkolaka, Dzień Matki, Dzień Babci, festyny,

Andrzejki, Wigilia, Bal karnawałowy)

7 g) pedagogizacja (w ramach spotkań grupowych,

indywidualnych), warsztaty (spotkania ze specjalistami z

PPP, spotkania z logopedą, nauczycielami z zespołu do

spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej

8 h) współuczestniczą w przygotowywaniu wycieczek,

przedstawień, konkursów

9 i) dbają o wizerunek dziecka w trakcie obchodów

uroczystości, ważnych wydarzeń przedszkolnych, świąt
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich działaniach związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy przedszkola

Państwo uczestniczą? Na czym polega Państwa udział w tych działaniach? [WR] (8490)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 systematyczna współpraca z Nadleśnictwem,

2 współuczestnictwo w przygotowaniu ścieżki przyrodniczej

zorganizowanej w ogrodzie przedszkolnym,

3 przekazywanie sugestii, uwag dotyczących programu

wychowawczego,

4 udział w zbiórce: makulatury, baterii, zakrętek,

5 aktywne włączanie się w organizowanie zbiórki: karmy

dla zwierząt leśnych, zwierząt ze schroniska oraz

ptactwa odwiedzającego ogród przedszkolny,

6 pomoc w organizacji ogrodu warzywnego do hodowli

prowadzonych przez dzieci,

7 organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,

8 organizowanie wycieczek do ciekawych miejsc pracy (np.

Urząd Miasta, piekarnia, poczta, straż, górnik,

funkcjonariusz Urzędu Celnego, Straż Pożarna),

9 uroczystości z udziałem rodziców (Pasowanie na

przedszkolaka, Dzień Matki, Dzień Babci, festyny,

Andrzejki, Wigilia, Bal karnawałowy),

10 zabawy z rodzicami o charakterze rekreacyjno-

ruchowym w ramach ,,Spotkań z Wróbelkiem

Elemelkiem”,

11 współuczestnictwo w przygotowywaniu wycieczek,

przedstawień, konkursów,

12 udział w konkursie i uroczystości podsumowującej na

wyspie pt.,,Rowerowo- recyklingowo”,

13 poprawianie bazy przedszkola, np. malowanie sal,

wzbogacanie kącików tematycznych o rekwizyty,

zabawki,

14 uczestnictwo w organizowanych przez przedszkole lub

inne placówki konkursach fotograficznych, np. ,,Ogród

przedszkolny w czterech porach roku”, ”Jesienny

spacer”, ,,Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy” -

gromadzenie materiałów na wystawę o Pile – „Mała

ojczyzna”
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Stan oczekiwany:

Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i

pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Ważnym elementem pracy przedszkola jest

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

oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny

wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zajęcia w przedszkolu są dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci, które chętnie w nich

uczestniczą. Nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielnego podejmowania różnych form

aktywności, samodzielności oraz realizacji działań na rzecz własnego rozwoju. Organizacja procesu

wychowania i edukacji pozwala na realizację różnorodnych inicjatyw dzieci oraz na włączanie ich

w działania służące integracji lokalnej społeczności.

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

nich uczestniczą.

W opinii respondentów (rodziców, partnerów, pracowników niepedagogicznych) dzieci chętnie uczestniczą

w zajęciach oferowanych w przedszkolu (wykres 1j, tabele 1-2). Obserwacje zajęć potwierdzają, że dzieci

aktywnie uczestniczą w zajęciach realizowanych w przedszkolu.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

na to wskazuje? [WP] (8281)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Wykazują zainteresowanie zajęciami - są aktywne:

sadzenie drzewek, albumy, dokarmianie zwierząt, zadają

pytania. Wykazują aktywność z zakresu higieny podczas

zabaw i zdrowego odżywiania, odpowiadają na pytania

nauczyciela podczas czytania i omawiania bajek

terapeutycznych. Są aktywne podczas spotkań z

przedstawicielami partnerów przedszkola i wycieczek do

Miasteczka Ruchu Drogowego - zadają pytania podczas

sytuacji problemowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach? [WPN] (2830)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Tak. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszego

przedszkola są atrakcyjne, urozmaicone, bogate w

pomoce dydaktyczne, dostosowane do charakteru grupy

i poziomu intelektualnego dzieci. Nauczyciele zwracają

uwagę na potrzeby dzieci, więc mają one wsparcie i

zrozumienie. Stosowane przez nauczycieli pochwały i

nagrody motywują dzieci do podejmowania

różnorodnych działań .Dzieci są aktywne i

zaangażowane.

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. 

Zdaniem dyrektora i  nauczycieli angażują oni dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności (tabela

1). Ponadto, w opinii dyrektora, korzystają one z zajęć dodatkowych  (tabela 2). Z wypowiedzi rodziców

i samych dzieci wynika, że przedszkolaki chętnie uczestniczą  w zabawach i zajęciach organizowanych przez

przedszkole (tabele 3-4).  
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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

1 realizowanie podstawy programowej zgodnie z

możliwościami i zainteresowaniami wychowanków,

2 poszerzanie wiedzy i umiejętności wychowanków

podczas realizacji programów wspomagających:

Bezpieczne przedszkole, Moje dziecko idzie do szkoły,

Czyste powietrze wokół nas,

3 zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka,

4 stosowanie różnorodnych metod z nastawieniem na

metody aktywne,

5 udział dzieci w konkursach,

6 przygotowanie dzieci do udziału w różnych imprezach i

uroczystościach przedszkolnych

7 inspirowanie dzieci do prezentowania swoich talentów,

8 ciekawa aranżacja sal przedszkolnych, tworzenie i

wzbogacanie kącików zabaw,

9 organizowanie: wycieczek, spacerów, spotkań z ludźmi

różnych zawodów i pasji,

10 opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych:

ogólnopolskie (Przedszkole w Ruchu, Kubusiowi

Przyjaciele Natury, Radosne Przedszkole, Ogólnopolski

Dzień Przedszkolaka, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,

Akcja ekologiczna ,,Listy do Ziemi”),

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu? Ile dzieci korzysta z tych zajęć? [AD]

(8289)

Tab.2

Numer Analiza

1 a) w przedszkolu dla wszystkich dzieci prowadzone są

zajęcia z rytmiki przez nauczyciela zatrudnionego w

placówce, b) zajęcia dodatkowe w formie kółek

zainteresowań (dzieci uzdolnione oraz chętne): kółko

plastyczne (18), teatralne (24), matematyczne (25),

techniczno- konstrukcyjne (18), ćwiczenia i zabawy z

jogą (24), zabawy z j. angielskim (24)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(8276)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczno - ruchowe,

przyrodnicze, matematyczne, zajęcia prowadzone

metodą projektu, teatralne, konstrukcyjne, tematyczne,

badawcze; wycieczki, spacery, rytmika, religia

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które zabawy i zajęcia w przedszkolu najbardziej lubicie? [WGD] (2835)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 rysowanie, budowanie z klocków, zabawy w lasku,

układanki, zabawy na śniegu

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

W opinii dyrektora, partnerów przedszkola i pracowników niepedagogicznych dzieci w przedszkolu zachęcane są

do samodzielności (tabele 1-3). Przedszkolaki jako czynności, które w przedszkolu wykonują samodzielnie,

wskazały zabawy, dyżury, czytanie, czynności samoobsługowe i manualne (wycinanie, rysowanie). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Analiza

1 -poprzez naukę czynności samoobsługowych i

higienicznych (ubieranie i rozbieranie się, wiązanie

butów, mycie zębów), -powierzanie dzieciom ról

(pełnienie dyżurów, pomoc nauczycielowi, pomoc

młodszemu koledze), -tworzenie sytuacji edukacyjnych

sprzyjających samodzielnemu wykonywaniu czynności

porządkowo – gospodarczych (np. pieczenie ciasteczek

zbieranie materiałów do kącika przyrodniczego prace

pielęgnacyjne w ogrodzie warzywnym), -tworzenie

warunków do dokonywania wyborów (np. wspólne

tworzenie i zagospodarowywanie tzw. kącików

zainteresowań), -odpowiedni ramowy rozkład dnia z

uwzględnieniem zabaw dowolnych pozytywne

wzmacnianie (zachęty słowne, nagrody), -przykład

osobisty personelu

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach, wedle Państwa wiedzy, dzieci w przedszkolu są zachęcane do

samodzielności? [WP] (8282)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 W czynnościach samoobsługowych: ubieranie się,

jedzenie, zabiegi higieniczno-sanitarne, zbiórki, dyżury,

prace gospodarcze, społecznie-użyteczne, na zajęciach

dydaktycznych, w zabawach zorganizowanych przez

nauczyciela oraz samorzutnych według wyboru i potrzeb

dzieci, w toku zadań stawianych do wykonania (aktywne

metody pracy) oraz w trakcie zabaw badawczych,

tematycznych, konstrukcyjnych.
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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 Dzieci są wdrażane do samodzielności w trakcie: -

czynności sanitarno- higienicznych ( mycie rąk, zębów,

itp.), - samodzielnego spożywania posiłków, -

posługiwanie się sztućcami (kultura spożywania

posiłków, używanie serwetki), - ubieranie się i

rozbieranie, - pełnienie dyżurów, - dbanie o porządek w

miejscu pracy lub zabawy. Ponadto mają możliwość

swobodnego dostępu do materiałów i rekwizytów

wykorzystywanych podczas zabaw dowolnych;

samodzielnego wyboru zabaw i zabawek; wyboru

towarzysza zabaw. Nauczyciele nie wyręczają dzieci,

wspierają je i nagradzają za samodzielność.

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

W opinii dyrektora i pracowników niepedagogicznych dzieci podejmują działania wynikające z ich inicjatywy

(tabele 1-2). Potwierdzają to obserwacje zajęć. Na terenie przedszkola dostępne są wytwory dzieci oraz

informacje dotyczące inicjatyw dzieci. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Analiza

1 Dzieci inicjują: działalność plastyczno- konstrukcyjną (

rysowanie, malowanie, lepienie, budowanie), zabawy

swobodne w sali (manipulacyjne, konstrukcyjne,

ruchowe) i na placu zabaw, działania realizowane w

ramach tematów kompleksowych angażują się w

organizację kącików zainteresowań przynosząc

różnorodne akcesoria, dokonują wyboru sprzętu i

akcesoriów do zabawy, -dokonują wyboru roli w

przygotowywanych przedstawieniach, pełnią dyżury,

dbają o porządek, podają propozycje: zabaw, bajek do

czytania, piosenek do śpiewania, zabaw ruchowych,

technik prac plastycznych.

 



Publiczne Przedszkole nr 14 25/36

      

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 Dzieci przebywając w przedszkolu mają dostęp do wielu

kącików tematycznych, w których podejmują z własnej

inicjatywy różnorodne zabawy: manipulacyjne,

konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze.

Podczas zajęć mają możliwość wyboru przyborów,

tematu, techniki wykonania, itp. Podczas zabaw w

ogrodzie i w terenie, dzieci realizują swoje pomysły na

zabawę, wykorzystują dowolne przyrządy, urządzenia,

naturalne przeszkody oraz materiał przyrodniczy.

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

W opinii dyrektora, rodziców i partnerów przedszkola dzieci powszechnie uczetniczą w działaniach na rzecz

środowiska lokalnego (tabele 1-3.)  

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

1 a) podejmowane akcje "Sprzątanie świata", ,,Dzień

Ziemi", uzyskanie certyfikatu Placówka Przyjazna

Środowisku, akcja charytatywna "I Ty możesz zostać św.

Mikołajem", b) udział w konkursach, zawodach. m.in.

plastycznych, fotograficznych, ekologicznych,

sportowych, c) spotkania z ciekawymi ludźmi, d)

odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej (urzędów,

instytucji kultury), e) wycieczki. Ww. działania dotyczą

wszystkich lub wiekszości 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 Coroczna akcja „Sprzątanie świata”; organizowanie akcji

charytatywnej „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”,

której celem jest zbiórka zabawek dla dzieci z Domu

Samotnej Matki; udział w obchodach Światowego Dnia

Kota organizowanego przez Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile, w ramach którego

dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Koty, kotki

i kocurki” oraz w zorganizowanej zbiórce karmy ,

przekazanej Towarzystwu; udział dzieci w zbiórce

żywności dla leśnych zwierząt, w dokarmianiu ptaków.

Dzieci z grupy „Sówki” i „Myszki” odwiedziły pacjentów

Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego

im. Stanisława Staszica w Pile. Dzieci z grupy „Sówki”

wystawiły inscenizację wiersza J. Tuwima pt. „Słoń

Trąbalski” pacjentom Oddziału Chirurgii Dziecięcej, a w

późniejszym terminie dla dzieci z ZS nr 1. W grupie

dzieci 5- i 6-letnich odbyło się uroczyste spotkanie z

Prezydentem Miasta Piły w ramach projektu Mały Polak –

Młody Obywatel; „Dni otwarte” przedszkola dla

mieszkańców Piły, przedszkole posiada certyfikat

,,Placówka Przyjazna Środowisku”.
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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

1 Systematyczna współpraca z Nadleśnictwem: spotkania

organizowane w przedszkolu, konkursy, np. ,,

Poznajemy uroki lasu”, ścieżka ekologiczna, przejście po

ścieżce ekologicznej, zajęcia dydaktyczne, spotkania

prowadzone w Nadleśnictwie, spotkania z rodzicami i

wspólne zabawy, udział dzieci w zbiórce żywności dla

leśnych zwierząt, udział w dokarmianiu ptaków.

Realizacja programów przygotowanych przez SANEPID

(„Moje dziecko idzie do szkoły” , „Czyste powietrze wokół

nas”), udział dzieci w konkursach organizowanych przez

SANEPID, organizowanie wspólnych zabaw i

uroczystości, np. Dzień Pluszowego Misia, obchody

Powitania Wiosny, przedstawienie teatralne, udział w

konkursach, udział dzieci z przedszkola w lekcji, wizyty

w szkole, podczas których dzieci zwiedzały budynek

szkoły, boisko szkolne, świetlicę, bibliotekę, salę

gimnastyczną, stołówkę, miały okazję uczestniczyć we

wspólnych zabawach z uczniami, oglądały fragmenty

zajęć - wyjścia do szkoły z inscenizacjami teatralnymi

przygotowanymi przez dzieci 6- letnie, zapraszanie

uczniów klas 1-3 do udziału w uroczystościach

przedszkolnych takich jak: • spotkanie przedświąteczne

podczas, których przedszkolaki prezentowały jasełka,

natomiast uczniowie szkoły przedstawienie świąteczne i

koncert kolęd • zaproszenie uczniów szkoły na

uroczystość Dnia Teatru • udział przedszkolaków w

Olimpiadzie Sportowej zorganizowanej przez ZSP nr 1.

Występy w miejscach odwiedzanych przez dzieci,

podczas prezentacji przestawień w RCK - spotkania i

wycieczki środowiskowe.
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu

przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny

być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich

skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole w sposób zorganizowany wspiera się potrzeby i możliwości dzieci. Wynika to po części

z tego, że  przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, a po części z tego, że wielu nauczycieli

posiada dodatkowe kwalifikacje takie, jak logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna,

edukacja muzyczna. W opinii rodziców nauczyciele traktują dzieci w sposób uwzględniający ich

potrzeby i możliwości.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

Zdaniem nauczycieli w przedszkolu w sposób zorganizowany wspiera się potrzeby i możliwości dzieci (tabele

1-2). W opinii rodziców nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach lub potrzebach ich dzieci (wykres 1j).

Z analizy danych zastanych wynika, że w przedszkolu:

• z zajęć logopedycznych korzysta 36 dzieci,

• z zajęć jogi korzysta 24 dzieci,

• z nieodpłatnego dożywiania korzysta grupa 12 dzieci,

• z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 10 dzieci,

• z rytmiki (zajęcia bezpłatne) – 159 dzieci,

• z zajęć rozwijających uzdolnienia – 10 dzieci,

• z indywidualnego wychowania przedszkolnego realizowanego w domu dziecka – 1 wychowanek.
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Wykres 1j
 

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 Poprzez: karty zapisu dziecka do przedszkola,

obserwację, badania diagnostyczne (diagnozę

pedagogiczną, badania logopedyczne, badania

przesiewowe terapeutów); wywiady z rodzicami,

pracownikami MOPS oraz analizę wytworów dziecka,

analizę opinii i orzeczeń. Najważniejsze potrzeby

rozwojowe dziecka w przedszkolu to: bezpieczeństwa

psychicznego i fizycznego, zabawy i ruchu, wiedzy i

doświadczania, akceptacji, uznania i szacunku,

samorealizacji, odpoczynku, zdobywania nowych

umiejętności i samodzielności.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jeśli tak, to czy podejmuje się w tym przedszkolu jakieś zorganizowane działania (zajęcia,

projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te działania. [WN] (9920)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Prowadzimy działania o charakterze profilaktycznym: -

rozmowy nauczycieli z dziećmi podczas zajęć na temat

odmienności, tolerancji, empatii, - tematy kompleksowe

poświęcone tematyce Praw Dziecka, - udział w akcjach

społecznościowych, których celem jest pomoc dzieciom

niepełnosprawnym z Domów Dziecka, chorym (zbiórka

zabawek dla świetlicy oddziału chirurgii dziecięcej, Góra

Grosza, zbiórka nakrętek na wózek inwalidzki), zbiórka

odzieży dla najuboższych dzieci z przedszkola,-

bajkoterapia (omawianie literatury z odpowiednim

przesłaniem), - kodeksy grupowe.

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. 

W opinii dyrektora:

● w przedszkolu prowadzi się zajęcia dla dzieci o rozpoznanych specjalnych potrzebach, 

● jest to możliwe m.in. dlatego, że część nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje (logopedia,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna).

Zdaniem nauczycieli prowadzą oni działania w oparciu o wnioski płynące z prowadzonego przez nich

rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci (tabela 1). W opinii rodziców nauczyciele traktują dzieci w sposób

uwzględniający ich potrzeby i możliwości (tabela 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 dotyczą one m.in.

2 a) bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

3 b) potrzeby zabawy i ruchu,

4 c) zdobywania wiedzy i doświadczania,

5 d) innych działań prowadzonych w oparciu o rozpoznane

potrzeby i możliwości dzieci

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w przedszkolu nauczyciele traktują Państwa dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i

możliwości? Jak to się przejawia? Proszę podać przykłady. [WR] (8202)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Tak, w czynnościach samoobsługowych: ubieranie i

rozbieranie się, wiązanie butów, mycie zębów, dyżury -

prace gospodarcze, społecznie użyteczne, na zajęciach

dydaktycznych, w zabawach zorganizowanych przez

nauczyciela oraz samorzutnych według wyboru i potrzeb

dzieci, w toku zadań stawianych do wykonania (aktywne

metody pracy) oraz w trakcie zabaw badawczych,

tematycznych, konstrukcyjnych.

Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i

sytuacją społeczną. 

Zdaniem dyrektora przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom (tabela 1). W opinii partnerów ta współpraca jest

bardzo korzystna dla przedszkola (tabela 2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić instytucje, z którymi współpracuje Pan/i w zakresie poradnictwa i pomocy

dzieciom. [AD] (8206)

Tab.1

Numer Analiza

1 a)Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,

b) Poradnia Specjalistyczna Wad Wymowy i Słuchu w

Pile, c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, d)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, e) Państwowy

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pile, f) Straż

Miejska, Policja, g)Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego, h)Nadleśnictwo "Zdrojowa Góra" - edukacja

ekologiczna, i) Związek Międzygminny "Pilski Region

Gospodarki Odpadami Komunalnymi", j)Zespół Szkół nr

1 w Pile, k)Centrum Doskonalenia Nauczycieli, l)

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

1918/1919, Koło nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile,

m)Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile, n) Biblioteka – Filia

nr 7.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie korzyści przynosi przedszkolu współpraca z Państwa organizacją, instytucją? [WP] (8085)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 dzieci poszerzają wiedzę i umiejętności na temat

przyrody, ekologii,

2 wzbogacanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat

zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się,

3 wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci

przed ekspozycją dymu tytoniowego,

4 poznanie środowiska szkolnego (budynek, przyszli

nauczyciele),

5 poznawanie losów absolwentów przedszkola,

6 zdobycie przez dzieci wiedzy na temat elementarnych

przepisów ruchu drogowego,

7 rozwijanie zainteresowań dzieci przeszłością,

8 wyrabianie postaw patriotycznych,

9 spotkania z ciekawymi ludźmi,
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Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

W opinii dyrektora i nauczycieli  w przedszkolu nie ma przypadków dyskryminacji, mimo to nauczyciele

prowadzą profilaktyczne działania antydyskryminacyjne (tabele 1-2). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dostrzegają Państwo w tym przedszkolu jakieś przypadki dyskryminacji wśród dzieci?

Jakiego rodzaju (na bazie zamożności, pochodzenia, płci, niepełnosprawności, innej, jakiej)? [WD] (8220)

Tab.1

Numer Analiza

1 Problem dyskryminacji dzieci w przedszkolu nie

występuje, a podejmowane działania wychowawcze

przeciwdziałają tego typu zachowaniom. Zapobiega się

temu prowadząc działania w ramach programu

wychowawczego. Nauczyciele zaliczyli do nich zabawy

integrujące grupę, pogadanki na temat tolerancji, bajki

terapeutyczne, kształtowania postaw akceptacji. Dzieci

uczą się dostrzegania potrzeb drugiego człowieka,

angażując się w akcje charytatywne. W przedszkolu

monitoruje się sytuację związaną z równym

traktowaniem w oparciu o Prawa Dziecka. Wprowadzany

jest kodeks przedszkolaka.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dostrzegają Państwo w tym przedszkolu jakieś przypadki dyskryminacji wśród dzieci?

Jakiego rodzaju (na bazie zamożności, pochodzenia, płci, niepełnosprawności, innej, jakiej)? [WN] (8198)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Nie dostrzegamy przypadków dyskryminacji, lecz

prowadzimy działania o charakterze profilaktycznym.
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Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Zdaniem rodziców:

● ich dzieci mogą liczyć w przedszkolu na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań

(wykres 1j),

● nauczyciele w przedszkolu dają dzieciom do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości (wykres 2j),

● dzieci mogą liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności (wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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