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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 19-11-2015 r. - 01-12-2015 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Anna Król i Ewa Murawska. Badaniem objęto 24 dzieci (swobodne rozmowy), 129

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 23 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć (6 obserwacji), placówki i jej otoczenia. Na podstawie zebranych

danych został sporządzony raport, który obejmuje 2 obszary placówki:

● Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

● Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

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

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

     Raport, do lektury którego zapraszamy, jest efektem przeprowadzonej w Przedszkolu

Samorządowym Nr 1 w Warce problemowej ewaluacji zewnętrznej. 

     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce istnieje od 8 czerwca 1981 roku. Z biegiem lat placówka rozrastała

się zmieniając swój kształt, liczebność wychowanków i personelu. W budynku na Osiedlu XXXV – lecia PRL

przedszkole funkcjonowało do sierpnia 2014 roku. Dzięki inicjatywie i zrozumieniu władz samorządowych, od 1

września 2014 roku placówka zmieniła swoją siedzibę i przeniosła się do nowego budynku przy ul. Armii

Krajowej 10 – "Bajkowego Statku". Obecny budynek jest nowoczesny, spełnia wszystkie normy stawiane

przedszkolom XXI wieku. Teren przedszkola jest w całości ogrodzony, znajdują się dwa place zabaw dla dzieci

młodszych i starszych, wyposażone w urządzenia rekreacyjne. Budynek jest całodobowo monitorowany.

Zainstalowane są wideodomofony. Wejście do przedszkola możliwe jest tylko za pomocą kodu dostępu.

Znajduje się 10 sal zajęć (z łazienkami, schowkami, pomieszczeniami gospodarczymi), sala gimnastyczna

w połączeniu z salą widowiskową, gabinet logopedy, psychologa, pokój nauczycielski, biblioteka, pomieszczenia

administracyjne, archiwum, portiernia, zaplecze socjalne, szatnie dla dzieci, personelu oraz nowoczesna

kuchnia. Na podłogach znajduje się wykładzina antypoślizgowa, która zapewnia bezpieczeństwo oraz wpływa

na estetykę wnętrza przedszkola. Budynek jest jednopoziomowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych

ruchowo. Z każdej sali zajęć jest wyjście na tarasy ogrodowe i place zabaw. Sale przedszkolne wyposażone są

w nowoczesne sprzęty, meble dostosowane do ergonomii dzieci, bogatą bazę pomocy dydaktycznych,

bezpieczne zabawki, multimedia. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne, dające dzieciom możliwość

rozwijania pasji i uzdolnień oraz wyboru form aktywności. Bardzo dobre warunki lokalowe oraz relacje pomiędzy

wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte na życzliwości, szacunku i partnerstwie skutkują

wysokim poczuciem bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

     Priorytetem działalności przedszkola jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju,

bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Nauczyciele poprzez nowatorskie i  aktywizujące metody

pracy stymulują rozwój dzieci, rozwijają ich zainteresowania, kształtują kreatywność oraz przygotowują

do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole dba o rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. Organizowane są zajęcia

dodatkowe, specjalistyczne, twórcze, spacery, wycieczki do teatru, krainy zabaw, fabryki cukierków.

Przedszkole systematycznie współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.        

Nauczyciele wspierają rodziców w procesie edukacji i wychowaniu dzieci. Współpracują z nimi w celu

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, organizują zajęcia otwarte, szkolenia, udzielają porad i konsultacji.

Rodzice są zaangażowani w pracę przedszkola. Aktywnie włączają się w organizację imprez i uroczystości,

konkursów rodzinnych, kiermaszy świątecznych, akcji charytatywnych. Różnorodne formy współpracy

z rodzicami wpływają na przyjazną atmosferę i integrację środowiska.

     W przedszkolu realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe. Nauczyciele realizują programy własne,

m.in.: adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci, logopedyczny do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

wspomagania rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym, "Jestem Europejczykiem",

"Dziecko bliżej przyrody". Przedszkolaki uczestniczą w projektach, programach i konkursach ogólnopolskich

n.p.: "Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy", "Mamo, tato – wolę wodę", "Polska biega", "Bezpieczne Dziecko –

Bezpieczny Przedszkolak", "Czyste powietrze wokół nas", "Czy baterie są jak bakterie?". Podjęte działania

znajdują odzwierciedlenie w otrzymywanych nagrodach, dyplomach oraz certyfikatach takich jak: Akademia

Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Dodaj język polski do ulubionych – wspieranie dzieci
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z wadami wymowy, Certyfikat Społecznie Zorganizowanej Placówki – Gwiazdka dla Afryki.

     Placówka chętnie angażuje się w pomoc innym poprzez udział w akcjach charytatywnych typu: zbieranie

plastikowych nakrętek, baterii, makulatury, Góra grosza, kiermasze świąteczne. Działania nauczycieli obejmują

także podnoszenie świadomości ekologicznej i zdrowotnej dzieci, naukę współodpowiedzialności i umiejętności

współdziałania, propagowanie czytania utworów wnoszących treści poznawcze i przykłady dobrego zachowania

przez rodziców, wolontariuszy z Gimnazjum w Warce.

     Zapraszamy do lektury.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Warka

Ulica Armii Krajowej

Numer 10

Kod pocztowy 05-660

Urząd pocztowy Warka

Telefon 0486672742

Fax 0486672742

Www www.przedszkole.warka.pl

Regon 67091872700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 241

Oddziały 10

Nauczyciele pełnozatrudnieni 21.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.1

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.48

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat grójecki

Gmina Warka

Typ gminy gmina miejsko-wiejska



Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce 7/33

      

Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

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

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

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

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

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb.

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.

Poziom wysoki:

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.

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Poziom podstawowy:

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi przedszkola.

Poziom wysoki:

Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w
procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do
jego potrzeb.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk
pokrewnych.
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Wnioski

1. Relacje oparte na współdziałaniu, szacunku i zaufaniu zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa

psychicznego i fizycznego oraz sprzyjają kształtowaniu postaw zgodnych z wartościami i normami

społecznymi.

2. Modyfikacja działań wychowawczych dokonana na podstawie trafnych i użytecznych wniosków z ich

monitorowania, wpłynęła na efektywną realizację zdiagnozowanych potrzeb przedszkola.

3. Poprzez stworzoną w przedszkolu atmosferę otwartości, rodzice aktywnie uczestniczą w procesach

decyzyjnych i realizowanych działaniach.

4. Uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego, władze Miasta i Gminy Warka w roku 2014 oddały

do użytku nowy obiekt "Bajkowy Statek", w którym proces zarządzania odbywa się z udziałem całej

społeczności przedszkolnej, co przekłada się na podnoszenie jakości pracy przedszkola.

5. Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego, placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami

wspierającymi pracę przedszkola, pozwala dzieciom na rozwijanie zainteresowań i zdolności

artystycznych, wpływa pozytywnie na ich wszechstronny rozwój.

6. Przedszkole stwarza możliwości rozwoju dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych organizując

dla nich zajęcia specjalistyczne z logopedą i psychologiem.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na życzliwości,

szacunku i partnerstwie, co w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju emocjonalnego dzieci.

Nauczyciele Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce podejmują działania mające na celu

podniesienie efektywności procesu wychowawczego i zapewnienie przedszkolakom bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego. We współpracy z rodzicami dokonują systemowej analizy, oceny

i modyfikacji tych działań. Dzieci są świadome zasad właściwego postępowania, znają je

i przestrzegają. Wykazują się samodzielnością i odpowiedzialnością w działaniu i relacjach

społecznych. Pomimo braku występowania zjawisk dyskryminacji, w placówce prowadzi się

działania profilaktyczne w tym zakresie.

Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego

poziomu wymagania.

Obszar badania:  Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

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

Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym

szacunku i życzliwości. W placówce zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

Jednak 6% rodziców otrzymało od dzieci wyraźne sygnały o poczuciu zagrożenia.  Z wypowiedzi

wszystkich respondentów (dyrektora, rodziców, pracowników niepedagogicznych) wynika, że w przedszkolu

panuje bardzo dobra atmosfera, a relacje pomiędzy członkami tej społeczności oparte są na zasadach

otwartości, równości, wzajemnego zaufania, szacunku i dobrej woli. Świadczą o tym m.in.:

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

● uwzględnianie opinii i inicjatyw,

● współpraca w realizacji działań wychowawczo-dydaktycznych,

● bieżąca wymiana informacji.

Dzieci traktowane są podmiotowo na zasadach życzliwości, szacunku, równości, tolerancji i zrozumienia.

Podczas swobodnych rozmów przedszkolaki powiedziały, że "lubią, jak inne dzieci są uśmiechnięte, bawią się

grzecznie, pomagają sobie nawzajem i pamiętają, które są ich półki i szafki". Natomiast w zachowaniu

rówieśników nie lubią "niegrzecznego zachowania, psucia prac plastycznych, popychania, kłócenia się
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i zabierania zabawek". Rodzice i dyrektor w wywiadzie podkreślili pozytywne relacje pomiędzy przedszkolakami

(Tabela 1, 2). Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, na co wskazują wypowiedzi prawie 80%

ankietowanych rodziców. Zdaniem prawie 16% respondentów, ich dzieci wspominały o lęku, ale wynikał on

raczej z problemów adaptacyjnych niż z poczucia zagrożenia. Jednak 6% rodziców raz lub kilka razy otrzymało

od dzieci wyraźne sygnały o poczuciu zagrożenia (Wykres 1j). Przedszkole realizuje Program adaptacyjny dla

nowych dzieci oraz podejmuje działania wychowawcze w celu zmniejszenia zagrożeń i wzmocnienia pożądanych

zachowań poprzez pochwały słowne na forum grupy, do rodziców oraz symbole obrazkowe. Dzieci są stawiane

za wzór, powierza się im wiodące role i odpowiedzialne zadania (asystent nauczyciela, dyżurny). Można to było

zauważyć podczas obserwacji różnych zajęć, na których nauczycielki dbały o fizyczne i emocjonalne

bezpieczeństwo przedszkolaków. Dzieci były aktywne, spokojne, wzajemnie wobec siebie życzliwe i pomocne.

W przypadku incydentalnych, niewłaściwych zachowań, panie natychmiast zwracały uwagę dziecku, tłumaczyły

i odwoływały się do wspólnie ustalonego Kodeksu Przedszkolaka. Również w opinii przedstawiciela organu

prowadzącego, placówka jest miejscem bezpiecznym. Jest to nowoczesny, monitorowany budynek, spełniający

wszelkie normy i standardy. W każdej sali zainstalowano wideodomofony, wyposażono w estetyczne,

ergonomiczne meble, zabawki z atestem. Do dyspozycji dzieci są dwa place zabaw (dla młodszych i starszych).

Odbywają się systematyczne przeglądy stanu technicznego budynku, urządzeń terenowych na placach zabaw,

zabawek, mebli.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób dzieci odnoszą się do siebie? [WR] (9825)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dzieci zwracają się do siebie po imieniu, stosują zwroty

grzecznościowe, pomagają sobie nawzajem, nawiązują

przyjaźnie, wspólnie się bawią, integrują się, potrafią się

dzielić z innymi. Są uspołecznione, wrażliwe na potrzeby

innych. Potrafią słuchać, pomagają sobie w codziennych

czynnościach, na placu zabaw i w szatni, starsze dzieci

pomagają tym młodszym. Dzięki stworzeniu grupy

integracyjnej, dzieci potrafią bawić się z

niepełnosprawnymi, akceptują inność, są tolerancyjne.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu? [WD] (8492)

Tab.2

Numer Analiza

1 Relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu opierają się na

zasadach otwartości na innych, tolerancji, współpracy,

odpowiedzialności, szacunku dla siebie i innych,

równości. Przedszkolaki stosują formy grzecznościowe,

bardzo chętnie uczestniczą w zabawach dowolnych, w

zajęciach dodatkowych. Dzieci uczą się zasad

zachowania w każdej sytuacji. Pełnią dyżury,

przestrzegają kodeksu przedszkolaka. Dzieci kończące

edukację przedszkolną znają obowiązujące normy i

zasady. Potrafią je stosować w życiu codziennym.

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

Podejmowane przez wszystkich pracowników przedszkola działania wychowawcze są skuteczne.

Dzieci znają obowiązujące w placówce zasady zachowania i starają się ich przestrzegać. 

Ze swobodnej rozmowy z dziećmi wynika, że wiedzą, jak trzeba zachowywać się. Ich zdaniem w przedszkolu

należy grzecznie razem bawić się, dzielić się zabawkami, słuchać się nawzajem, nie wolno robić nikomu krzywdy

i samemu wychodzić z sali. Obserwacja zajęć dydaktycznych, swobodnych zabaw dzieci, przygotowanie

do poobiedniej drzemki pokazały, że przedszkolaki potrafią się wyciszyć, wysłuchać instrukcji do zadania

lub zabawy, bawić się wspólnie i pomagają sobie nawzajem. Również w opinii pracowników niepedagogicznych,

dzieci potrafią zachowywać się właściwie w każdej sytuacji. Reagują na polecenia, kulturalnie spożywają posiłki,

potrafią się dzielić zabawkami, używają zwrotów grzecznościowych, są grzeczne na spacerach i wycieczkach

(Tabela 1). Jasne informowanie o zasadach obowiązujących w placówce, spisane (lub w formie obrazków)
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i akceptowane kodeksy grupowe, wzmacnianie pożądanych zachowań poprzez osobisty przykład pracowników

przedszkola prowadzi do tego, że dzieci zdecydowanie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i ich

przestrzegają. Podobnego zdania są ankietowani rodzice (Wykres 1j).

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są im przekazywane? Proszę o

uzasadnienie. [WPN] (8384)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są

im przekazywane.

Stosują zwroty grzecznościowe w sytuacjach dnia

codziennego, są grzeczne, opiekuńcze wobec siebie,

dbają o higienę, chętnie pełnią dyżury, biorą udział w

konkursach i uroczystościach, grzecznie się bawią na

placu zabaw, w salach, biorą udział w akcjach

charytatywnych - są wrażliwe na potrzeby innych.
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Obszar badania:  Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Podejmowane przez wszystkich nauczycieli działania wychowawcze są adekwatne i spójne.

Prowadzą do wzmacniania u dzieci właściwych postaw oraz eliminowania niepożądanych zachowań.

Ze spójnych wypowiedzi nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wynika, że w przedszkolu podejmuje się

działania wychowawcze w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań dzieci. Są to m.in.:

● reagowanie w sytuacji zachowania niepożądanego wychowawczo (omówienie i wyciszenie zachowania,

skłonienie do autorefleksji),

● odwoływanie się do zawartych umów, kodeksu grupowego,

● informowanie rodziców o zaistniałym zdarzeniu w celu ustalenia wspólnego frontu oddziaływań,

● nagradzanie przedszkolaków (brawami, emblematami, pochwałą przed rodzicami i panią dyrektor,

na forum grupy),

● powierzanie odpowiedzialnej roli (np. asystent nauczyciela, dyżurny),

● ukazywanie wzorów do naśladowania z literatury dziecięcej,

● realizowanie tematu z planu rocznego "Dobre maniery na co dzień",

● rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez gry i zabawy integracyjne (Tabela 1).

W ich realizację włączają się wszyscy pracownicy placówki. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje

ustalony z rodzicami wspólny front oddziaływań, podejmowana jest współpraca z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć pedagodzy odpowiednio wzmacniali

pożądane zachowania przedszkolaków oraz reagowali na te, które były niezgodne z ogólnie przyjętymi normami

społecznymi. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wzmacniają Państwo właściwe zachowanie dzieci? [WN] (10164)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Właściwe zachowanie dzieci wzmacniane jest poprzez

stosowanie systemu motywacyjnego.

System motywacyjny tworzą: pochwała słowna przed

rodzicami, w obecności pani dyrektor, na forum grupy,

nagradzanie brawami, powierzanie roli (asystent

nauczyciela, dyżurny, rola decydująca w zabawie),

pierwsza para podczas spacerów, naklejka

"superprzedszkolak", "jestem grzeczny". Na koniec

tygodnia, za zebrane na tablicy "Nasze sukcesy"

uśmiechnięte buźki przyznawany jest tytuł "król i

królowa grzeczności" oraz wręczane są korony.

Pierwszeństwo w zabawie szczególnie atrakcyjną i

ulubioną zabawką, ulubiona maskotka na czas

leżakowania, w przypadku dzieci niepełnosprawnych -

nagrody w postaci słodyczy. Prace dzieci prezentowane

są na korytarzu wraz z informacją o ich osiągnięciach w

konkursach, pochwała dobrego zachowania przez

wszystkich pracowników przedszkola, poprzez własny

przykład oraz przykłady z literatury dziecięcej, czynny

udział w akcjach charytatywnych (empatia, wrażliwość

na potrzeby innych), wzmocnienia pozytywne - uśmiech,

gratulacje, stosowanie zwrotów "dobrze, wspaniale",

przytulenie. W ubiegłym roku realizowany był temat

planu rocznego "W jedności siła" - budowanie systemu

wartości u dzieci. Realizowane były zajęcia dotyczące

dobrych manier. Podsumowaniem zajęć był turniej

"Dobre maniery na co dzień". Celem turnieju było

sprawdzenie wiedzy dzieci na temat stosowania dobrych

manier w życiu codziennym, a także utrwalenie

stosowania zwrotów grzecznościowych. Dzieci w

zadaniach musiały wykazać się znajomością odróżniania

dobrego i złego zachowania. Dzieci pokazały, że znają

zasady dobrego zachowania, potrafią odróżnić

zachowanie dobre od złego i właściwie stosują zwroty

grzecznościowe. Dostały dyplomy i miano "Mistrzów

Dobrych Manier".
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Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Wszyscy nauczyciele kształtują u dzieci postawę odpowiedzialności za własne i podejmowane

w grupie działania poprzez przyswajanie zasad współżycia w grupie i umożliwianie podejmowania

decyzji. Pedagodzy podczas wywiadu podali sposoby kształtowania odpowiedzialności przedszkolaków za

działania własne i podejmowane w grupie. W tym celu, m.in.:

● umożliwiają współdziałanie (np. praca w parach, w grupach, gry zespołowe),

● wyznaczają konkretne zadania i powierzają odpowiedzialne role (asystent nauczyciela, opieka

nad młodszymi, roślinami i zwierzętami w przedszkolu),

● zawierają kontrakty grupowe i konsekwentnie się do nich odwołują,

● wykorzystują filmy edukacyjne, przedstawienia teatralne, opowiadania,

● organizują konkursy o tematyce dobrego zachowania.

Zdaniem nauczycieli, dzieci mają możliwość dokonywania wyborów i podejmowania decyzji podczas:

● zabaw swobodnych - wybór zabawy, zabawek, osoby do zabawy,

● zabaw zorganizowanych - dobieranie się w pary, miejsca przy stoliku,

● spożywania posiłków - rodzaj kanapek, napoju do posiłku, pierwszego lub drugiego dania,

● zajęć dydaktycznych - rodzaj zabawy, techniki plastycznej, nagrody,

● odpoczynku - forma relaksacji, wybór książki do czytania, muzyki do słuchania.

Podczas swobodnej rozmowy dzieci podały, że mogą "wybierać zabawkę, zabawę ruchową, zdecydować, co chcą

robić po zajęciach i po obiedzie". Obserwacja zajęć wykazała, że w większości sytuacji nauczyciele umożliwiali

przedszkolakom dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji (4 z 6 obserwacji). Należy dodać, że częstotliwość

takich sytuacji zależała od wieku dzieci (w grupach najmłodszych było ich najmniej).

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

W przedszkolu, w sposób planowy monitoruje się działania wychowawcze, a sformułowane na tej

podstawie wnioski wykorzystuje się do ich modyfikowania i dostosowania do rozpoznanych potrzeb

dzieci. Wszyscy nauczyciele deklarują monitorowanie podejmowanych przez siebie działań wychowawczych

(Wykres 1j). Z informacji pozyskanych od dyrektora wynika, że monitoring odbywa się poprzez:

● obserwację dzieci oraz dokonywanie diagnozy i analizy ich rozwoju,

● autoewaluację zajęć pod kątem czasu trwania, efektywności, aktywności dzieci i stopnia ich

zadowolenia,

● obserwację zajęć,

● ocenę stopnia realizacji podstawy programowej,

● ocenę skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
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● pozyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców i innych nauczycieli,

● udział dzieci w uroczystościach i konkursach.

W wyniku monitorowania działań wychowawczych zaistniała potrzeba ich modyfikacji, o czym zgodnie mówili

w wywiadzie dyrektor i pedagodzy. Dokonano zmian w zakresie m.in.:

● edukacji prozdrowotnej - wprowadzono zmiany w jadłospisie, zorganizowano warsztaty dla rodziców

w zakresie zdrowego odżywiania, ujednolicono front oddziaływań wychowawczych w tym zakresie

(kontynuacja zasad zdrowego odżywiania w domach rodzinnych), przystąpiono do ogólnopolskiej

kampanii "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy", "Mamo, tato wolę wodę" przy współudziale rodziców i ich

pełnej akceptacji;

● usprawnienia komunikowania się - wprowadzono profilaktyczne zajęcia logopedyczne w każdej

grupie;

● wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa - realizowano dodatkowe zajęcia w ramach ogólnopolskiego

programu "Bezpieczne dziecko, bezpieczny przedszkolak", wdrożono program adaptacyjny dla

przyszłych przedszkolaków, zorganizowano ćwiczenia ewakuacyjne, zwiększono ilość zajęć

prowadzonych przez policjantów, strażaków, weterynarza, poszerzono regulamin korzystania z placu

zabaw (dla starszych i młodszych grup), zorganizowano zajęcia z udzielania pierwszej pomocy;

● systemu nagród i kar - ograniczono się tylko do pozytywnych wzmocnień, w każdej grupie

wprowadzono kartę motywacyjną, w której dzieci zbierają uśmiechnięte buźki za dobre zachowanie,

zrezygnowano z negatywnej symboliki;

● wzmocnienia potrzeby tolerancji i akceptacji - utworzono oddział integracyjny, zwiększono liczbę

godzin zajęć terapeutycznych grupowych z psychologiem, przeprowadzono prelekcję dla rodziców,

przystąpiono do akcji Fundacji "Dzieci niczyje";

● Kodeksu Przedszkolaka - rozbudowano zasady właściwego zachowania podczas spożywania posiłków,

sposobu przemieszczania się dzieci z  wykorzystaniem węża dydaktycznego, wprowadzono zasady

dyżurów z  wykorzystaniem emblematów, wprowadzono zasadę uroczystego obchodzenia urodzin.
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Wykres 1j

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola. 

W przedszkolu podejmowane są adekwatne do specyfiki placówki działania antydyskryminacyjne,

w które zaangażowani są wszyscy nauczyciele. Działania ze względu na brak zachowań

dyskryminacyjnych mają charakter profilaktyczny. Na poziomie całego przedszkola, jak i poszczególnych

grup, podejmowane są działania w ramach edukacji antydyskryminacyjnej podnoszącej poziom wiedzy

i umiejętności. Mają one na celu przeciwdziałanie dyskryminacji wynikającej z uprzedzeń oraz wspieranie

równości i różnorodności. Nauczyciele, w tym lub poprzednim roku, podejmowali działania antydyskryminacyjne

przede wszystkim ze względu na: płeć, niepełnosprawność/stan zdrowia, wiek, kolor skóry/rasę (Wykres 1w).

Dyrektor i nauczyciele wymieniają tożsame przykłady podejmowanych działań, które ilustruje Tabela 1.

Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych przez wszystkich pedagogów, potwierdzają uczestniczący

w wywiadzie rodzice. Ich zdaniem, w placówce nie występują żadne przejawy dyskryminacji, wszyscy są

traktowani jednakowo. Dlatego też, działania te mają charakter profilaktyczny. Zapobiegają występowaniu

niepożądanych zjawisk i kształtują u dzieci empatię, tolerancję i wrażliwość. 
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać przykłady tych działań. [AN] (7087)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 24

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Integrowanie grup wiekowych. W przedszkolu dzieci starsze opiekują się młodszymi,

mają organizowane wspólne zabawy, uroczystości,

zajęcia.

2 Integrowanie dzieci niepełnosprawnych z pozostałymi

przedszkolakami.

Czytanie bajek, opowiadań na temat równości i

tolerancji, gazetka na stronie internetowej dla rodziców

"Jak pomóc swojemu dziecku zrozumieć (zaakceptować)

zachowania kolegi z autyzmem!", pogadanki z

psychologiem, obchody Dnia tolerancji, grupowe zajęcia

w oddziale integracyjnym, mające na celu zapoznanie

dzieci z zachowaniami autystycznymi oraz ich

akceptację. Kampania edukacyjna na rzecz tolerancji: -

gazetka informacyjna dla rodziców promująca tolerancję

w różnych aspektach - zorganizowanie prelekcji dla

rodziców "Jak kształtować u dziecka postawę otwartości

wobec niepełnosprawności".

3 Udział w akcjach charytatywnych. Uczą empatii, wrażliwości i dostrzegania potrzeb innych -

"Gwiazdka dla Afryki", "Góra grosza", "Zbiórka

plastikowych nakrętek, zużytych baterii", wykonywanie

ozdób świątecznych na kiermasze, swobodne rozmowy z

dziećmi podczas grupowych zajęć terapeutycznych na

temat statusu społecznego, wartości materialnych.

4 Uroczystości i imprezy kulturalne w przedszkolu. Organizowanie Dnia Babci i Dziadka, omawianie

tematyki kompleksowej uczącej szacunku do osób

starszych. Prowadzenie cyklu zajęć w związku z

obchodami Dnia chłopaka, Dnia dziewczynki, Dnia

Dziecka - dostrzeganie i akceptowanie innej płci, osób o

odmiennym kolorze skóry, narodowości,

niepełnosprawnych.

5 Zajęcia edukacyjne i wychowawcze. Wspieranie dzieci nieśmiałych poprzez zachęcanie do

aktywności, stosowanie pozytywnych wzmocnień,

organizowanie pracy w grupach wdrażającej do

współpracy z innymi dziećmi, nawiązywanie silnej więzi

psychicznej nauczyciela z dzieckiem opartej na zaufaniu i

bezpieczeństwie, dzieci mogą bawić się wszystkimi

zabawkami, bez względu na płeć.

6 Zmiany w jadłospisie. Dostosowanie posiłku do stanu zdrowia dziecka (alergie,

uczulenia np. zastąpienie mleka - herbatą, upodobania

żywieniowe). Menu żywieniowe pozwala dzieciom na

wybór różnych potraw w czasie jednego posiłku.
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W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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.

Podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń

i wzmacnianie właściwych zachowań realizowane są wspólnie z rodzicami. Uczestniczą oni

w procesie analizy i oceny działań wychowawczych, zgłaszają potrzebę ich modyfikowania

i współpracują z nauczycielami w zakresie ujednolicania oddziaływań wychowawczych. 

Zdaniem nauczycieli, rodzice są włączani do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych w przedszkolu

poprzez:

● badania ankietowe,

● udział w zajęciach otwartych, zebraniach grupowych,

● indywidualne omawianie wyników diagnozy, obserwacji rozwoju dziecka,

● ustalenie kierunków współpracy na linii specjalista-rodzic-nauczyciel,

● systematyczne zapoznawanie się z wytworami twórczości dziecięcej,

● zapoznanie z koncepcją pracy przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki,

● prowadzenie zajęć przez rodziców i ich udział w konkursach, uroczystościach.

Według zgodnych opinii rodziców i dyrektora, przykładami wspólnej pracy nad analizą i modyfikacją działań

wychowawczych są m.in.:

● wypracowanie jednakowych oddziaływań wychowawczych dom - przedszkole (np. w zakresie wyboru

bajek i programów telewizyjnych, skuteczny system motywacyjny),

● zwiększenie ilości zajęć w zakresie bezpieczeństwa (właściwe zachowanie dziecka w sytuacjach

nietypowych),

● zmiany w Kodeksie Przedszkolaka w zakresie nagród i kar - tylko wzmocnienia pozytywne (nagroda,

pochwała, nalepka),

● edukacja prozdrowotna - zmiany w jadłospisie, możliwość wyboru potrawy lub napoju, warsztaty dla

rodziców w zakresie zdrowego żywienia.

Rodzice biorą również aktywny udział w uroczystościach, imprezach, wycieczkach i konkursach organizowanych

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

W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania służące kształtowaniu postawy

odpowiedzialności w działaniach i w relacjach społecznych. Obserwacje zajęć wskazują, że przedszkolaki

w większości sytuacji mają pozostawioną przestrzeń do samodzielności. Są samodzielne w zabawie, zakresie

doboru koleżanki/kolegi do zabawy, wyborze sposobu, w jaki będą pracowały. Dzieci są odpowiedzialne

w działaniach i relacjach społecznych, co świadczy o skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań.

Podczas 5 z 6 obserwowanych zajęć nie wystąpiły sytuacje nieprzestrzegania norm i zasad obowiązujących

w przedszkolu. W trakcie swobodnych rozmów przedszkolaki wskazały osobę, dla której ostatnio zbierają

nakrętki. Wszyscy pomagają młodszym kolegom, a dyżurni paniom, "sprzątają zabawki, rozdają kredki, klej,

przyczepiają karteczki z pogodą, ustawiają książki w kąciku". Dzieci dbają w salach o rośliny, patyczaki i rybki.
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Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zarządzanie przedszkolem zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju dzieci. Baza lokalowa oraz

odpowiednie wyposażenie wpływają na wszechstronny rozwój dzieci, indywidualną i zespołową

pracę nauczycieli i innych pracowników placówki. Działania dyrektora przedszkola, sprzyjają

udziałowi nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców w podejmowaniu decyzji

dotyczących pracy przedszkola. Nauczyciele w sposób powszechny biorą udział w działaniach

związanych z prowadzeniem w przedszkolu ewaluacji wewnętrznej. Wnioski wynikające z ewaluacji

oraz z nadzoru pedagogicznego przekładają się na działania i służą podniesieniu jakości pracy

przedszkola. Jednak dyrektor placówki z różną częstotliwością dostrzega osiągnięcia nauczycieli,

które są efektem podejmowanych działań. Przedszkole współpracuje z podmiotami środowiska

lokalnego, placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami wspomagającymi pracę nauczycieli. Efektem

tej współpracy jest rozwój zainteresowań i zdolności artystycznych dzieci, ich udział w konkursach

plastycznych, muzycznych, recytatorskich, pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

poprzez zorganizowanie oddziału integracyjnego, prowadzenie zajęć logopedycznych w każdej

grupie wiekowej, zajęć z psychologiem. Wykorzystywanie fachowej literatury

pedagogiczno-psychologicznej przez nauczycieli wpływa na atrakcyjność zajęć i zaangażowanie

dzieci w zajęcia.

Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego

poziomu wymagania.

Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

Zarządzanie przedszkolem zapewnia bardzo dobre warunki do rozwoju dzieci.  Od 1 września 2014

roku nastąpiła zmiana warunków lokalowych. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce otrzymało do dyspozycji

nowy budynek. Z obserwacji placówki oraz na podstawie opinii przedstawiciela organu prowadzącego,

pod względem warunków lokalowych oraz wyposażenia placówki mocną stroną jest:

● budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

● dwa place zabaw,

● duża powierzchnia budynku,

● 10 jasnych, kolorowych, o dużym metrażu sal dydaktycznych, gdzie przy każdej znajduje się łazienka

z brodzikiem dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz zaplecze gospodarcze

i dydaktyczne,

● w każdej sali kącik tematyczny, wystawy prac dzieci,

● bezpośrednie wyjścia z sal na plac zabaw,
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● bogate wyposażenie w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

● sala gimnastyczna w połączeniu z salą widowiskową,

● gabinet logopedy, psychologa,

● pokój nauczycielski,

● biblioteka,

● zaplecze socjalne i nowoczesna kuchnia.

Dyrektor, w tym i poprzednim roku szkolnym, podjął następujące działania zmierzające do wzbogacenia bazy

lokalowej i wyposażenia dydaktycznego:

● wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt do zajęć rewalidacyjnych,

● zakupienie pokrowców zabezpieczających piaskownice na placu przed zanieczyszczeniem,

● wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

96 % rodziców pozytywnie ocenia bazę dydaktyczną i wyposażenie przedszkola, 4 % uważa, że występują braki

(Wykres 1j). 19 z 23 nauczycieli uważa, że wyposażenie ich placówki jest bardzo dobre, 3 z nich,

że wystarczające (Wykres 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu

zawodowemu. Jednak dyrektor z różną częstotliwością dostrzega osiągnięcia swoich nauczycieli. 

Dyrektor przedszkola zachęca do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej poprzez:

● zapewnienie bardzo dobrych warunków pracy (pokój nauczycielski ze stałym dostępem do internetu,

ksero, biblioteczka nauczyciela, literatura i czasopisma "Bliżej przedszkola", "Wychowanie

w przedszkolu" i "Nauczycielka przedszkola"),

● stosowanie wzmocnień pozytywnych w formie pochwały na forum rady pedagogicznej, przed

rodzicami,

● zwiększony dodatek motywacyjny, podziękowania z okazji jubileuszu, dyplomy, nagrody pieniężne,

● powierzenie wiodących ról np. roli lidera ds. ewaluacji, przewodniczący komisji, koordynator, 

● dofinansowanie do udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do studiów

podyplomowych,

● dobre relacje i wzorce.

Zdaniem dyrektora, nauczyciele bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nauczyciele brali udział w (Wykres 1w):

● kursach i szkoleniach zewnętrznych,

● konferencjach i seminariach,

● obserwacjach koleżeńskich zajęć innych nauczycieli,

● wspólnych szkoleniach rady pedagogicznej,

● indywidualnym wsparciu w postaci coachingu, mentoringu oraz tutoringu.

Zdaniem znacznej większości nauczycieli, dyrektor stwarza im możliwość pracy własnej, przygotowania do zajęć

(Wykres 1j). W przedszkolu zapewniony jest stały dostęp do zasobów przydatnych w rozwoju zawodowym

nauczycieli takich, jak np.: odpowiednie warunki lokalowe, sprzęt komputerowy ze stałym dostępem

do internetu, literatura fachowa, środki na doskonalenie. W opinii pedagogów, dyrektor z różną częstotliwością:

● zauważa ich sukcesy edukacyjne oraz ich nagradza (Wykres 2j),

● zauważa ich zespołową pracę (Wykres 3j),

● dba o profesjonalną komunikację (Wykres 4j),

● upowszechnia wiedzę na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy

nauczycieli (Wykres 5j).



Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce 25/33

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Nauczyciele powszechnie biorą udział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. 22 z 23 nauczycieli

angażuje się w proces ewaluacji (Wykres 1j). Opracowują harmonogram ewaluacji, narzędzia badawcze,

przeprowadzają ankiety, analizują dane badawcze, sporządzają raport. Ewaluacja wewnętrzna w roku

2014/2015 została przeprowadzona w zakresie wymagań: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy

ukierunkowaną na rozwój dzieci”, „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, uwzględniając ich indywidualną

sytuację”, „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”, „Promowana jest

wartość wychowania przedszkolnego”. Ewaluacja wewnętrzna w roku 2015/2016 prowadzona jest w zakresie

wymagań: „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”, „Wykorzystywane

są zasoby przedszkola i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju”. 
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Wykres 1j

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się

działania służące rozwojowi przedszkola.  Nauczyciele (16 z 23) w ankiecie podali, że wnioski płynące

z nadzoru pedagogicznego są podstawą dla wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki (Tabela 1). Ich

zdaniem najważniejsze zmiany dotyczyły:

● warunków lokalowych, bazy dydaktycznej,

● utworzenia oddziału integracyjnego, wyposażenie sali w sprzęt i pomoce,

● doskonalenia nauczycieli w zakresie technik behawioralnych,

● wydłużenia czasu pracy przedszkola do godziny 17-tej (oddział dyżurujący),

● włączenia rodziców do udziału w zajęciach i uroczystościach w przedszkolu,

● modernizacji strony internetowej (utworzono trzy zakładki: dla przedszkola, specjalistów - logopedy

i psychologa, rodziców),

● pedagogizacji rodziców na temat zdrowego żywienia,

● uwzględnienia potrzeb rodziców,

● nowego wyposażenia kuchni - ciepłe posiłki, lepsza jakość przyrządzanych potraw i posiłków.

 



Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce 29/33

      

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: W jakim stopniu wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego są podstawą dla wprowadzanych

zmian w funkcjonowaniu przedszkola? [AN] (6861)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 23

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 są w pełni uwzględniane 16 69.6

2 są uwzględniane w dużym zakresie 7 30.4

3 są uwzględniane w małym zakresie 0 0

4 nie są uwzględniane 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 23 100

W wymaganiu "Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi " w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących

przedszkola.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz

rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.  Kadra pedagogiczna zachęca

rodziców do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji w sprawach przedszkola poprzez: tworzenie

odpowiednich relacji sprzyjających współpracy, stwarzanie rodzicom możliwości współdecydowania. Rodzice

mieli wpływ na zmiany w Kodeksie Przedszkolaka, w harmonogramie uroczystości i imprez, udziale dzieci

w konkursach. Nauczyciele mają również swój udział w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących

działalności przedszkola. Wspólnie opracowali:

● plany pracy,

● we współpracy z rodzicami harmonogram uroczystości,

● program "Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem",

● narzędzia, ankiety, wyniki, raport z ewaluacji wewnętrznej,

● regulaminy korzystania z placu zabaw,

● regulaminy wycieczek, konkursów,

● zmiany w Kodeksie Przedszkolaka.

Dokonywali wyboru:

● programu nauczania,
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● podręczników,

● wyposażenia do sal,

● pomocy dydaktycznych,

● tematyki szkoleń rady pedagogicznej.

Podejmowali decyzje odnośnie:

● wzbogacenia bazy dydaktycznej w zabawki oraz sprzęt dydaktyczny,

● organizacji uroczystości,

● organizacji wycieczek,

● organizacji oraz udziału dzieci w  konkursach,

● nagród dla dzieci,

● organizacji zajęć otwartych dla rodziców.

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu

wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.

Dyrektor przedszkola, zdaniem znaczącej większości nauczycieli, podejmuje skuteczne działania

zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb.  Nauczyciele

dostrzegają liczne efekty współpracy placówki z instytucjami, podmiotami środowiska lokalnego. Dzięki

wspomaganiu zewnętrznemu ze strony instytucji np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, dzieci mogą być

poddawane  badaniom specjalistycznym, rodzice mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, grupach

wsparcia. Współpraca z instytucjami kulturalnymi daje dzieciom możliwość rozwijania talentów i zainteresowań 

artystycznych, sportowych, prezentowania swoich osiągnięć. Udział w spotkaniach z przedstawicielami policji,

straży pożarnej zwiększa wiedzę najmłodszych na temat właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia,

utrwala znajomość numerów alarmowych. Częste wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Publicznej Szkole

Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Warce służą poznawaniu otaczającego świata, rozwojowi emocjonalnemu

przedszkolaków, uczą ich właściwego zachowania, otwartości w kontaktach z rówieśnikami i ludźmi dorosłymi.

Poprzez ścisłą współpracę z Sanepidem, Stacją Uzdatniania Wody, Schroniskiem dla zwierząt kształtuje się

u dzieci postawy prozdrowotne, proekologiczne, empatyczne. W opinii nauczycieli, dyrektor motywuje ich

do działania, wspiera, ponosi koszty finansowe, zachęca rodziców do współpracy przy realizacji podjętych przez

placówkę działań. Dostrzega wysiłek i zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej. Chwali za osiągnięcia,

składa podziękowania za współpracę. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Warka.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska lokalnego, władze miasta w 2014 roku oddały

do użytku nowy obiekt "Bajkowy Statek" - nowoczesny budynek spełniający wszystkie normy XXI wieku.

Dyrektor wskazał instytucje edukacyjne, z którymi współpracuje placówka oraz efekty tej współpracy:

● Fundacja Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „DOROŻKARNIA" - udział w zajęciach pozwala

na poznawanie różnych technik plastycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

● Fundacja BO WARTO - kształtowanie wrażliwości, empatii. Udział w konkursach "Anioł 2015", "Sercem

malowane",
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● Fundacja "Dzieci Niczyje"-  kształtowanie postaw prospołecznych,

● Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Warszawie - udział w zajęciach cyklicznych "zabawa z muzyką

klasyczną, jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dzieci" - kształtowanie osobowości dziecka

przez muzykę, stosowanie nowatorskich metod i form pracy po ukończeniu przez nauczycieli szkoleń

i warsztatów,

● Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Warce - przełamanie bariery lęku przed szkołą, integracja

dzieci z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Warce podczas zwiedzania szkoły,

wspólnych zabaw, imprez i uroczystości,

● Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi -  promowanie placówki  w środowisku lokalnym,

prezentowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci poprzez udział w Regionalnym Przeglądzie

Folklorystycznym ”Na Mazowiecką Nutę”,

● Gimnazjum w Warce - rozwijanie aktywności czytelniczej u dzieci poprzez czytanie wybranych książek

przez młodzież gimnazjum, pomoc podczas imprez organizowanych w przedszkolu,

● Gminna Jednostka „Dworek na Długiej” - promocja placówki, udział dzieci w Wareckim

Charytatywnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym w latach 2013, 2014, 2015,

● Centrum Sportu i Rekreacji w Warce - popularyzacja wśród dzieci ruchu na świeżym powietrzu, jako

naturalnej formy spędzania wolnego czasu poprzez udział w społecznej akcji „Polska biega”, "Bieg

Pułaskiego'',

● Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu - udział dzieci w V edycji Wielkiego Konkursu

Ekologicznego dla Przedszkoli 2014 „Zwierzak polubi” oraz w programie „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ

NAS”, konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie",

● Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin

w Warszawie, Uniwersytet Warszawski - nowe rozwiązania metodyczne oraz współczesne spojrzenie

na edukację przedszkolną podczas prowadzenia zajęć z dziećmi przez studentów wyższych szkół

pedagogicznych.

Ponadto, dyrektor podał, iż dzieci systematycznie biorą udział w akcjach charytatywnych np.: "Góra grosza"

i konkursach o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Efektem tych działań jest uwrażliwienie

dzieci na konieczność niesienia pomocy potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Dyrektor przedszkola podejmuje skuteczne działania umożliwiające nauczycielom wykorzystywanie

aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologi i nauk pokrewnych do pracy z dziećmi.  Dyrektor

wspiera i wprowadza działania wynikające z najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk

pokrewnych. Takie działania kierowane są zarówno do rodziców, jak i nauczycieli. Rodzicom udostępnia się

na terenie przedszkola "Kącik dla rodzica" , ciekawe artykuły i informacje, wskazuje się dane adresowe

instytucji, które świadczą pomoc specjalistyczną w zakresie psychologii, logopedii, itp. Nauczyciele są zachęcani

do udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach. W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

dzielą się zdobytą wiedzą, wygłaszając referaty. Dyrektor na bieżąco wzbogaca placówkę w najnowsze środki

dydaktyczne oraz nowości z literatury pedagogicznej. Prenumeruje czasopisma  "Bliżej przedszkola",

"Wychowanie w Przedszkolu", "Nauczycielka przedszkola",  zachęca do przeglądania stron internetowych
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Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, zapewnia nauczycielom wewnętrzne i zewnętrzne

doskonalenie zawodowe, zachęca ich do udziału w szkoleniach, zajęciach otwartych oraz spotkaniach

z doradcami metodycznymi w celu pogłębiania wiedzy merytorycznej i metodycznej. Nauczyciele wymienili

działania, które wprowadzili w swojej pracy wynikające z najnowszej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

oraz innych nauk pokrewnych. Są to:

● wprowadzenie atrakcyjnych gier i środków dydaktycznych,

● zajęcia logopedyczne dla wszystkich grup,

● zajęcia z psychologiem,

● indywidualizacja pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia,

● stosowanie innowacyjnych metod w pracy "Pedagogika zabawy", obserwacje przyrodnicze metodą

twórczego myślenia J. Osborne, muzykoterapia, bajkoterapia, aktywne formy wychowania

muzycznego "Muzyczne podróże z Żebrusiem", Marty Bogdanowicz "Metoda Dobrego Startu", "Ruchu

Rozwijającego" Weroniki Sherbone, zabawa metodą ruchu ekspresji twórczej Rudolfa Labana.

Nauczyciele informują, że przy wprowadzaniu przez nich działań wynikających z najnowszej wiedzy

pedagogicznej dyrektor wspiera ich poprzez:

● organizowanie szkoleń,

● prenumeratę czasopism,

● zapewnienie stałego dostępu do internetu,

● zapewnienie dostępu do portali oświatowych,

● stałą współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę nauczyciela,

● motywowanie nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod pracy m.in. poprzez zapewnienie

odpowiedniego wyposażenia w środki i pomoce dydaktyczne.
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