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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 09-02-2015 - 12-02-2015 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli:

Renata Klementowska, Mirosław Papiernik.  Badaniem objęto 21 dzieci (wywiad grupowy), 67

rodziców (ankieta i wywiad grupowy)  i 11 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

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

niepedagogicznymi,  a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje następujące wymagania:

1. przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,

2. dzieci są aktywne,

3. przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

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

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje od 1 września 1985 roku. Znajduje się w Zabrzu,

przy ulicy Kotarbińskiego 16, usytuowane jest na osiedlu Waryńskiego, z dala od ulicznego zgiełku. Teren

przedszkolny jest rozległy, otoczony placem zabaw wyposażonym w ekologiczny, atestowany, nowoczesny

sprzęt do zabaw i ćwiczeń, w tym do zespołowej aktywności rekreacyjno- sportowo- ruchowej oraz bogatą

roślinność. Takie warunki dają dzieciom możliwość długiego i atrakcyjnego pobytu w ogrodzie w ciągu całego

roku. Przedszkole wyróżnia przemyślana ekspozycja, estetyka wszystkich pomieszczeń, czystość oraz wystawa

wytworów dziecięcych między innymi prac plastycznych, technicznych oraz efektów realizowanych projektów.

Na uwagę zasługują warunki lokalowe i atrakcyjne wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Do przedszkola

uczęszczają dzieci pełno i niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu, wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną,

z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością ruchową. Placówka prowadzi

zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny. Przedszkole posiada profesjonalnie

wyposażone gabinety terapeutyczne, salę doświadczania świata, salę Integracji Sensorycznej, gabinet

pielęgniarki oraz bogaty księgozbiór biblioteczny. Placówka stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę

jego indywidualnych możliwości. Kreowane są postawy aktywne, twórcze, a działania dziecka wspierane są w

różnych obszarach aktywności. Przedszkole przygotowuje wychowanków do odnoszenia sukcesów i radzenia

sobie z trudnościami. Zapewnia wychowankom warunki do rozwoju i samorealizacji poprzez uczestnictwo

w różnych formach zabaw, zajęć, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, a także w uroczystościach

i imprezach przedszkolnych. Kadra pedagogiczna wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków poprzez

różne rodzaje aktywności, wspieranie dzieci w osiągnięciu gotowości szkolnej z uwzględnieniem potrzeb,

możliwości, zainteresowań i uzdolnień, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Realizowane

nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne, wdrażane programy własne, projekty unijne w ramach

eTwinning i Erasmus+ oraz realizowane programy profilaktyczne, sprawiają, że dzieci mogą doświadczać,

przeżywać i eksperymentować. Prowadzone są wnikliwe i systematyczne obserwacja i diagnozy indywidualnego

rozwoju dzieci oraz wszechstronne działania dostosowane do rozpoznanych potrzeb, które pozwalają oceniać

zmiany w przygotowaniu wychowanków do podjęcia edukacji szkolnej. Zaangażowanie i współodpowiedzialność

wszystkich pracowników za podejmowane działania, sprzyjają pracy zespołowej i budują pozytywny wizerunek

placówki w środowisku. Przedszkole systematycznie współpracuje z różnymi podmiotami działającymi

w środowisku, podejmuje szereg działań, które mają na celu zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska,

a zarazem w sposób przemyślany korzysta z jego zasobów. Rodzice są partnerami przedszkola, a ich doradczy

głos ma znaczący wpływ na podejmowanie ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki. 



Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi 5/33

      

Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Zabrze

Ulica Kotarbińskiego

Numer 16

Kod pocztowy 41-819

Urząd pocztowy Zabrze

Telefon 0322752159

Fax 0322752159

Www www.integracja48.wordpress.com

Regon 24176849600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 232

Oddziały 13

Nauczyciele pełnozatrudnieni 37.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.85

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 6.27

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Zabrze

Gmina Zabrze

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 A

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 A

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

Przedszkole działa zgodnie z własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę

pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest

przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Rodzice znają założenia koncepcji i w

pełni akceptują działania nauczycieli. Pracownicy są otwarci na potrzeby rodziców i zainteresowania dzieci,

wspierają ich aktywność i kreatywność.

Dzieci podejmują różnorodne inicjatywy związane z tworzeniem kącików tematycznych do zabaw swobodnych,

organizacją zajęć dydaktycznych, pełnieniem dyżurów, aktywnym uczestnictwem w działaniach na rzecz

środowiska, co sprzyja kształtowaniu ich wrażliwości społecznej, samodzielności i kreatywności. 

Nauczyciele uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego i specyfikę przedszkola (oddziały integracyjne

i specjalne) tworzą własne programy wspierające rozwój dziecka oraz podejmują szereg różnorodnych zajęć,

przy wsparciu bazy technologicznej najnowszej generacji. Wszyscy respondenci potwierdzają wysoką ich

skuteczność.
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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:

Przedszkole podejmuje działania zgodne z założeniami koncepcji, które są adekwatne do potrzeb

dzieci i oczekiwań środowiska lokalnego. Rodzice znają i aktywnie uczestniczą w tworzeniu

i realizacji koncepcji pracy przedszkola oraz ją akceptują.

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

Podejmowane działania w przedszkolu są zgodne i spójne z założeniami koncepcji pracy jaka

obowiązuje w przedszkolu.  Do najważniejszych założeń koncepcji dyrektor placówki i nauczyciele zaliczyli

przygotowanie dzieci do stawania się obywatelami Europy oraz otwarcie na współpracę w ramach Europy

i Świata. Jednocześnie wśród głównych założeń koncepcji, respondenci wymieniają wszechstronny

rozwój dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego w celu osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej, otwarcie

na potrzeby społeczności lokalnej i współpracę z tym środowiskiem, przygotowanie do życia w społeczeństwie

informatycznym oraz promowanie zdrowego trybu życia. Realizując główne założenia koncepcji pracy

przedszkole podejmuje działania w ramach projektu e-Twinning, tworzy własne programy wspomagające rozwój

dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, dostosowuje metody i formy pracy oraz dobiera środki dydaktyczne

adekwatnie do wymagań, potrzeb i możliwości dzieci. Zebrany materiał podczas przeprowadzonych badań

pozwala stwierdzić, że koncepcja pracy przedszkola i podejmowane działania w ramach realizowanej koncepcji

odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci, uwzględniają specyfikę pracy przedszkola oraz odpowiadają

zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego.
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice znają główne założenia koncepcji pracy jakie obowiązują w przedszkolu i w pełni

je akceptują. Koncepcja pracy przedszkola prezentowana jest rodzicom na zebraniach grupowych oraz

spotkaniach Rady Rodziców. Do upowszechniania koncepcji pracy placówki wykorzystywany jest także internet -

strona internetowa przedszkola. Ponadto wykorzystuje się uroczystości organizowane przez przedszkole, zajęcia

otwarte oraz rozmowy indywidualne

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

Rodzice uczestniczą w tworzeniu i modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. 

Cyklicznie, co roku w każdej grupie wiekowej na koniec roku nauczyciele podsumowują realizację rocznego

planu pracy, realizację programów własnych, czy też zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania

i zdolności dzieci. Przyjmują propozycje rodziców, które dotyczą nowych kierunku pracy, wzbogacenia oferty

pracy przedszkola, organizacji uroczystości, wycieczek, zajęć dodatkowych. Rodzice mają możliwość zgłaszania

propozycji poprzez wypełnianie ankiet, podczas bezpośrednich rozmów z nauczycielami czy też z dyrektorem

placówki. Ponadto rodzice wymieniają możliwość kontaktu z przedszkolem poprzez stronę internetową, pocztę

elektroniczną czy też facebooka. Biorący udział w badaniu rodzice poinformowali, że czynnie włączają się

w życie przedszkola poprzez: prezentację na spotkaniach z dziećmi swoich zawodów, udział w organizacji

uroczystości, wycieczek, proponowanie dodatkowych zajęć oraz wyrażanie opinii o realizowanych działaniach

przez pracowników przedszkola.

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

Rodzice czynnie i chętnie uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola.  Na podstawie

zebranego materiału badawczego można stwierdzić, że rodzice podejmują wiele działań, które wynikają

z zapisów koncepcji pracy przedszkola i są w pełni akceptowani w tym, co robią przez cały personel placówki.

Dyrektor placówki, nauczyciele i badani rodzice zgodnie poinformowali, że czynny udział rodziców w realizacji

koncepcji pracy przedszkola dotyczy udziału w uroczystościach wynikających z kalendarza przedszkola,

w zajęciach otwartych i festynach, akcjach charytatywnych. Rodzice przedstawiają propozycje wycieczek,

proponują tematykę zajęć. Biorą udział w programach profilaktycznych, poprawianiu bazy, w warsztatach

organizowanych na terenie przedszkola, w redagowaniu gazetki przedszkolnej, pomagają w przygotowaniu

pomocy do zajęć.
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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: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zaangażowanie dzieci w zajęcia realizowane w przedszkolu jest powszechne. Wszystkie dzieci

uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających ich indywidualne zdolności

i zainteresowania. Nauczyciele stwarzają dzieciom sytuacje, które zachęcają dzieci

do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności podczas każdej

sytuacji przedszkolnej. Wszyscy nauczyciele wdrażają dzieci do samoobsługi, prac porządkowych

i zgodnej zabawy. Nauczyciele we wszystkich grupach zachęcają dzieci do inicjowania i realizacji

działań na rzecz ich własnego rozwoju. Działania są różnorodne i chętnie podejmowane przez dzieci.

Dzieci chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Wszystkie angażują się

w akcje ekologiczne, charytatywne, projekty unijne, konkursy i uroczystości lokalne.

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

nich uczestniczą.

Zaangażowanie dzieci w zajęcia realizowane w przedszkolu jest powszechne. Wszystkie

dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających ich indywidualne zdolności

i zainteresowania. Zdecydowana większość rodziców (51 z 55) wskazała, że ich dzieci chętnie uczestniczą

w zajęciach prowadzonych w przedszkolu (wykres 1j). Taką samą opinię wyrażają pracownicy niepedagogiczni

i dodają, że: "dzieci są radosne, uśmiechnięte, zadowolone, szybko się adaptują, wręcz nie chcą wracać

do domu".  Obserwowane zajęcia są ciekawe, co sprawia, że wszystkie dzieci są w nie zaangażowane (4/4).

Partnerzy przedszkola potwierdzili, że wszystkie dzieci angażują się w działania organizowane w przedszkolu,

wręcz same je inicjują. Przykładem są występy dzieci dla środowiska lokalnego:  "Dzieci starszym ludziom dają

radość i miłość, przytulają się do nich i w tym są piękne". Twierdzą również, że dzieci są ciekawe świata,

"cudownie tańczą", pomagają sobie wzajemnie, szczególnie niepełnosprawnym, są odważne, sadzą kwiatki,

pielęgnują roślinki, grabią, podlewają, chętnie uczestniczą w grach i zawodach sportowych, konkursach

i imprezach środowiskowych (tab. 1).
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Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

na to wskazuje? [WP] (8281)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Zaangażowanie dzieci Warsztaty matematyczne dla dzieci przedszkolnych –

postawa dzieci świadczy o ich otwartości na poznawanie

nowych rzeczy, zdobywania wiedzy, dzieci okazały

wdzięczność za możliwość udziału w tych zajęciach, były

skupione i zaangażowane, są przygotowane do

podejmowania różnych ról społecznych, "dzieci są dobrze

prowadzone, "z każdego kąta bije pozytywna energia"

2 Obecność na zajęciach dodatkowych Szeroka oferta zajęć dodatkowych (100% dzieci

uczestniczy): Zajęcia ekologiczne • Zajęcia taneczne

-Tańczące brzdące- realizacja programu własnego •

Zajęcia aktorskie • Zajęcia czytelnicze • Zajęcia

ruchowe- Klanza, Orff,Ruch rozwijający W. Sherboorne •

Zajęcia muzyczne • Zajęcia techniczno- konstrukcyjne •

Zajęcia plastyczne- Mały artysta- realizacja programu

własnego • Zajęcia ruchowe- Mały karateka- realizacja

programu własnego • Zajęcia matematyczne- Logika dla

najmłodszych- realizacja programu własnego • Zajęcia

muzyczno- ruchowe- Aerobik • Zajęcia plastyczno-

techniczne- Origami • Zajęcia z zakresu kształcenia

językowego i logopedii- Glottodydaktyka • Zajęcia

matematyczne- Matematyka dla smyka- realizacja

programu własnego • Zajęcia poznawczo- czytelnicze •

Zajęcia technologiczno- komputerowe- Tik?Tak! •

Zajęcia plastyczne- Mali artyści- realizacja programu

własnego • Zajęcia ruchowo- sprawnościowe- Gry i

zabawy

3 Działania w programach unijnych Uczestnictwo dzieci w projektach unijnych przy

wykorzystaniu mediów, nowoczesnych technologii,

wykonują projekty kamerą cyfrową, aparatem, osiągają

wysokie lokaty, są autorami konkretnych zadań, dzieci

między sobą kontaktują się i wykonują wspólne zadania

np. pisanki, trzy lata z rzędu projekty zdobywają

pierwsze miejsca, e-twinning polega na aktywności

samych dzieci,

4 Udział w konkursach Udział dzieci w Olimpiadzie Matematycznej, konkursach

plastycznych, wokalno-muzycznych, zawodach

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

różnorodnych aktywności. 

Nauczyciele stwarzają dzieciom sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. Dyrektor i nauczyciele wskazali, że w przedszkolu organizowane są działania,

które aktywizują wszystkie dzieci (tab.1). Wśród sposobów angażowania dzieci do podejmowania aktywności

wymieniają:

● organizowanie kącików tematycznych np.: matematyczny, plastyczny, teatralny, czytelniczy,

przyrody, sklep, kuchenka,

● stosowanie aktywizujących metod pracy np.: K. Orffa, Klanza, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

● odpowiedni dobór środków dydaktycznych np.: tablica interaktywna,

● organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,

● organizowanie zajęć dodatkowych np.: plastyczne, ruchowe, czytelnicze, plastyczno-techniczne,

technologiczno-komputerowe, muzyczne, matematyczno-logiczne, taneczne,

● realizacja programów własnych np.:"Mały karateka", "Matematyka dla smyka", "Tańczące brzdące",

● programów ogólnopolskich np.: "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Szkoła Czystych Rąk", "Żywienie

na wagę zdrowia",

● realizacja projektów unijnych m.in. eTwinning,

● udział w uroczystościach okolicznościowych,

● organizowanie wycieczek i wyjść np. do filharmonii,

● angażowanie dzieci do udziału w przedstawieniach teatralnych i konkursach.                                    

                                                                           

W ocenie rodziców dzieci najchętniej uczestniczą w zajęciach religii, rytmiczno-tanecznych,

plastycznych, ruchowych, matematyczno-logicznych, języka angielskiego, a ponadto lubią wycieczki

i spacery. Wypowiedzi dzieci wskazują, że ich najbardziej ulubionymi zajęciami są: taniec, śpiewanie

plastyka, malowanie farbami, słuchanie bajek, budowanie w „kaciku klocków”, układanie

"klocków-poduszek", korzystanie ze zjeżdżalni i huśtawek. Stwarzane sytuacje w obserwowanych

zajęciach wywoływały zainteresowanie dzieci, a to z kolei skutkowało podejmowaniem przez nich

różnorodnych aktywnosci (tab. 2).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania Państwo podejmują, by dzieci były aktywne? [WN] (2834)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Aktywizujące metody pracy Metody terapeutyczne i aktywizujące (zabawy w kręgu -

stymulacja integracyjna, metody rozwijające

świadomość ciała, zabawy paluszkowe i

wierszyki-masażyki, kinezjologia edukacyjna, Metoda

Dobrego Startu, pedagogika zabawy, muzykoterapia,

metody Kniessów, Orffa, Labana, zabawy

grafomotoryczne, drama, zabawy rytmiczne, techniki

plastyczne)

2 Różnorodne pomoce dydaktyczne i nowoczesne

technologie

Praca z tablicą interaktywną, tworzenie prezentacji

multimedialnych, układanki, gry, plansze itp.

3 Realizowanie różnych projektów i programów Cała Polska czyta dzieciom, program międzynarodowy -

Przyjaciele Zippiego, projekt eTwinning

4 Uroczystości okolicznościowe Uroczystości urodzinowe, z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia

Babci i Dziadka, obchody świąt państwowych (11

Listopada)

5 Udział w konkursach Olimpiada Matematyczna, konkursy plastyczne,

taneczne, teatralne

6 Wycieczki, spacery Rozwijanie predyspozycji dzieci na zajęciach w Domach

Kultury, wycieczkach, imprezach, wycieczki

organizowane we współpracy z PTTK

7 Organizowanie kącików tematycznych Kąciki kuchenne, matematyczne, czytelnicze, lalki i

misiów, teatralny, sklep, fryzjerski, majsterkowicza,

przyrody

8 Oganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych

zawodów

Lekarz, górnik, dentysta, żołnierz itp.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jak nauczyciel angażuje dzieci i jakie przynosi to rezultaty. [OZ] (5605)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciel angażuje dzieci poprzez: 1. Czytanie

opowiadania, zajecia taneczne w dowolnie dobieranych

parach, stosowanie pochwał i nagród (uśmiechnięte

chmurki), uśmiech, serdeczność, czułe słowa i gesty. 2.

Nauczyciel angażuje dzieci poprzez: tematyczny wystrój

sali, rekwizyty, zachecanie do udziału w zadaniach,

zabawach, do podejmowania inicjatyw, umożliwienie

każdemu dziecku swobodnej wypowiedzi, samodzielne

opisywanie poprawności wykonywanej pracy,

wykonywanie zadań na tablicy interaktywnej, wesoły

nastrój, żart, własne zaangażowanie, pochwały i nagrody

(naklejki). 3. Nauczyciel angażuje dzieci poprzez:

zainteresowanie dzieci tematyką zajęcia, prowadzenie

rozmowy, z zastosowaniem szeregu różnorodnych

pomocy dydaktycznych, zastosowanie dialogu, własne

zaangażowanie. 4. Elementem angażującym było

stosowanie przez nauczycielkę pochwał i okazywanie

wiary w dzieci, różnorodny materiał plastyczny, ciekawy

pomysł pracy przestrzennej, objaśnienia, komentarze,

swobodne rozmowy, radosne tworzenie.

W wyniku podejmowanych czynności 1. Wszystkie dzieci

były zainteresowane zajęciami oraz aktywnie w nich

uczestniczyły, przeżywały radość, samodzielnie

wykonywały zadania. 2. W efekcie podjętych działań

przez nauczyciela wszystkie dzieci były zainteresowane

zajęciami, aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zgodnie

współdziałały, pomagały sobie wzajemnie, samodzielnie

wykonywały zadania i przyznawały sobie nagrody,

nabywały nowych umiejętności, przydatnych w dalszych

etapach edukacyjnych. 3. W rezultacie podjętych działań

przez nauczyciela wszystkie dzieci były zainteresowane

zajęciami, aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zgłaszały

się do wykonania zadania. 4. Podczas zajęcia dzieci

kształciły wyobrażnię, inwencję twórczą, wszystkie

wykonały swoją pracę do końca i zostały pochwalone, co

dało im poczucie satysfakcji i radości.

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Dzieci są wdrażane do samodzielności podczas każdej sytuacji przedszkolnej.

Wszyscy nauczyciele wdrażają dzieci do samoobsługi, prac porządkowych i zgodnej

zabawy. Dyrektor i nauczyciele podali, że w salach wspólnie z dziećmi organizowane są kąciki zainteresowań,

do których dzieci mają dostęp podczas zabaw swobodnych. Dzieci w codziennych sytuacjach są motywowane

do podejmowania samodzielnych działań poprzez stosowanie wypracowanych przez każdego nauczyciela

systemów motywacyjnych ustalonych wspólnie z rodzicami i dziećmi. Podczas zajęć dydaktycznych

kształtowane są umiejętności związane z dbałością o własne zdrowie i higienę osobistą, porządek na swojej

półce i w miejscu zabaw. Dzieci uczą się reagowania na umowne sygnały, dotyczące różnych sposobów

zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych, pełnią dyżury przy posiłkach. Ponadto

nabywają właściwego stosunku do dzieci niepełnosprawnych, delikatnego, taktownego zachowanie wobec nich.

Partnerzy i pracownicy niepedagogiczni potwierdzili te opinie (tab. 1). Podczas prowadzonych zajęć nauczyciele

zachęcali do samodzielnego wykonywania czynności w każdej sytuacji (4/4), a same dzieci chętnie relacjonują

samodzielne wykonywanie zadań: "Sami myjemy ręce i ząbki. Sami jemy i mówimy. Sami pracujemy. Sami się

ubieramy i rozbieramy. Sami wycinamy, kleimy, kolorujemy, malujemy farbami". 
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Pełnienie dyżurów W zakresie porządkowym - sprzątanie po posiłkach, po

zajęciach i po zakończeniu zabaw swobodnych.

2 W zakresie samoobsługi Spożywanie posiłków, toaleta, ubieranie i rozbieranie się

(np.: zakładanie skarpetek, rozpinanie guzików, wiązanie

butów).

3 Samodzielne nawiązywanie kontaktów w grupie

rówieśniczej

Stosowane reguł obowiązujących w grupie -

przestrzeganie kontraktu. Samokontrola u dzieci.

Odpowiednia komunikacja interpersonalna- budowanie

wysokiej samooceny i wiary w siebie. Rozwijanie

kompetencji społecznych - zdolność inicjowania

kontaktów społecznych, rozpoznawania i rozumienia

sytuacji społecznych, stanów emocjonalnych - jak

współczucie, empatia.

4 Stawianie wyzwań dzieciom Wzmacnianie motywacji dzieci - różne sposoby, system

motywacyjny żetonowy, pochwały, system nagród

pierwotnych, przywileje, np. zabawa w Sali

Doświadczania Świata, itp.

5 Tworzenie kącików zainteresowań Uwzględnianie indywidualnych zainteresowań, zdolności,

uzdolnień dzieci, co przejawia się w organizowanych

formach zajęć i zabaw. Wdrażanie dzieci do

odpowiedzialności za własne decyzje, przedsiębiorczości.

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

Nauczyciele we wszystkich grupach zachęcają dzieci do inicjowania i realizacji działań

na rzecz ich własnego rozwoju. Działania są różnorodne i chętnie podejmowane przez

dzieci. Dyrektor podaje, że dzieci z własnej inicjatywy wymyślają różne zabawy, wykonują prace plastyczne

w różnych technikach, konstrukcje z klocków, grają w gry, korzystają ze sprzętu sportowego i tablicy

interaktywnej, eksperymentują i pomagają swoim niepełnosprawnym kolegom, rozwiązują konflikty w grupie.

Dzieci urządzają kąciki tematyczne (np.: sklep, fryzjer, teatralny, przyrodniczy), prowadzą hodowle, mini

laboratoria, tańczą, śpiewają, grają na instrumentach perkusyjnych, biorą udział w licznych konkursach

i przeglądach. Przykłady działań inicjowanych przez dzieci są spójne z tymi, które podali pracownicy

niepedagogiczni (tab. 1). W przedszkolu uwidocznione są prace dzieci wykonywane różnymi technikami,

wytwory wynikające z programu e-Twinning (fotografie wykonane przez dzieci, prezentacje multimedialne,

prace przestrzenne), dyplomy i puchary uzyskane w konkursach tanecznych, plastycznych, olimpiadach

sportowych. Podczas obserwowanych zajęć (4/4) wszystkie dzieci podejmowały działania wynikające z własnej

inicjatywy. 
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Uczestniczenie w czynnościach dnia codziennego porządkowanie, pełnienie funkcji dyżurnego.

2 Wybór zabawy w grupie decyzja o formie zabawy, wybór zabawek, z kim będę się

bawić, zainteresowanie nowymi zabawkami, pomocami

do zajęć, treściami wprowadzanymi przez nauczycieli

–dzieci są chętne do podejmowania wyzwań.

Samodzielnie korzystają z komputera, tablicy

interaktywnej, narzędzi ICT, rozpoznają potrzeby kolegi

- udzielanie adekwatnej pomocy, eksperymentowanie -

kreowanie własnej osoby.

3 Własne wytwory rysunki, konstrukcje z klocków, kompozycje z

materiałów plastycznych

4 Udział w urządzaniu kącików tematycznych, dzieci przynoszą akcesoria do organizacji kącików zabaw

zgodnie z własnymi zainteresowaniami i realizowaną

tematyką (przyrody, kuchenny, sklep, fryzjer, książki,

teatralny), hodowla dżdżownic, mini laboratoria, modele

anatomiczne, wagi, lupy i pojemniki do hodowli owadów

5 Angażowanie dzieci w udział w konkursach rozwijanie zainteresowań i poczucia sprawstwa,

możliwość odniesienia sukcesu, rozwijanie swoich pasji,

przeglądy taneczne, mini szansa na sukces, występy na

uroczystościach, teledysk Happy,

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

Dzieci chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Wszystkie dzieci

angażują się w akcje ekologiczne, charytatywne, projekty unijne, konkursy i uroczystości

lokalne. Wszystkie dzieci uczestniczą w różnorodnych festynach, na które zapraszani są mieszkańcy osiedla

np.: festyny rodzinne, Dzień Dziecka. Przygotowują upominki oraz programy artystyczne dla mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Zabrzu i pacjentów Centrum Chorób Serca. Biorą udział w akcji "Sprzątanie

świata", segregują odpady, zbierają makulaturę, nakrętki i baterie,  pomagają działkowcom, "dając im

radość". Dzieci włączają się w działalność charytatywną ("Wszystkie Kolory Świata", WOŚP, "Modlitwa i czyn", "I

Ty możesz zostać św. Mikołajem", zbiórka słodyczy dla domów dziecka), uczestniczą we wspólnych

przedsięwzięciach ekologicznych, przyrodniczych, muzyczno-ruchowych (wspólnie z innymi przedszkolami

na terenie gminy), biorą udział w imprezach, uroczystościach, spotkaniach artystycznych, konkursach

organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe. Dyrektor, rodzice i partnerzy wskazali spójne przykłady,

świadczące o powszechności uczestnictwa dzieci w działaniach nakierowanych na rzecz środowiska lokalnego.

Partnerzy przedszkola zwrócili uwagę na edukacyjny aspekt aktywności dzieci w środowisku lokalnym: "Poprzez

akcje ekologiczne dzieci edukują całe środowisko lokalne, dorosłych mieszkańców, dbają o czystość, pomagają
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starszym, stosują formy grzecznościowe, swoim przykładem uczą kultury dorosłych, dzięki nim zmienia się

mentalność środowiska" (tab. 1).
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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: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego dziecka.

Nauczyciele prowadzą diagnozę wstępną, śródroczną i końcoworoczną, wykorzystując różnorodne

źródła informacji. Przedszkole podejmuje szereg działań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb

i sytuacji dzieci. Oferta przedszkola uwzględnia rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci oraz

rewalidację zaburzonych sfer rozwoju. Placówka we współpracy z licznymi podmiotami

świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom prowadzi adekwatne działania do potrzeb i sytuacji

społecznej wychowanków. Powszechnym działaniem nauczycieli jest podejmowanie działań

antydyskryminacyjnych o charakterze profilaktycznym. Widoczna jest adekwatność podejmowanych

działań do specyfiki placówki (w grupach przedszkolnych są dzieci niepełnosprawne). Powszechna

wśród rodziców jest opinia, że dzieci w przedszkolu otrzymują wsparcie odpowiadające ich

potrzebom.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

Przedszkole rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego

dziecka. Nauczyciele prowadzą diagnozę wstępną, śródroczną i końcoworoczną,

wykorzystując różnorodne źródła informacji.  Z przeprowadzonych badań wynika, że w placówce

podejmowane są liczne działania pozwalające rozpoznać potrzeby i możliwości dzieci (tab. 1). Nauczyciele

prowadzą obserwacje pedagogiczne dzieci i dokonują diagnozy psychofizycznego rozwoju każdego dziecka

(wstępna, śródroczna, końcoworoczna), wykorzystując w tym celu arkusze diagnostyczne, testy psychologiczne

i karty badań mowy dziecka. Nauczyciele podali, że najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci to:

bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, tolerancji i akceptacji, kreatywności, samorealizacji, poczucia własnej wartości

oraz uznania i poznania. W związku z rozpoznanymi potrzebami podejmuje się w przedszkolu działania:

● organizowanie różnorodnych zabaw, zajęć dydaktycznych,
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● spotkania z psychologiem dla rodziców na temat np.: higieny osobistej, zachowania dzieci,

przestrzegania kontraktu grupowego, "niedyskryminowania prac innych i swoich dzieci",

● imprezy integracyjne np.: "Światowy Dzień Autyzmu",

● integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

● akcje charytatywne np.: "Góra Grosza", WOŚP, projekt UNICEF "Wszystkie Kolory Świata", zbiórka

materiałów szkolnych dla dzieci w Gambi,

● zajęcia z psychologiem,

● bajkoterapia,

● projekt eTwinning.                                                                                                                        

                                                   

Przedszkole posiada Oddziały Integracyjne oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka,

które są odpowiedzią na potrzeby środowiska. Zajęcia te mają na celu pobudzanie psychoruchowego

i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zdecydowana większość rodziców (46 z 55) jest zdania, że nauczyciele rozmawiają z nimi na temat

możliwości i potrzeb ich dzieci przynajmniej kilka razy w roku (tab. 2).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rozwojowe dzieci? [WN] (2999)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 arkusze obserwacji obserwacja pedagogiczna dot. zachowania dziecka,

preferowanych form aktywności, arkusz obserwacji dzieci

w pierwszym roku wychowania przedszkolnego wg E.

Tokarskiej oraz J. Kopała, arkusz gotowości szkolnej

"Wiem więcej"

2 zajęcia adaptacyjne zajęcia otwarte, wspólne zabawy z rodzicami

3 wywiad zdrowotny procedury przyjęte na placówce np. dotyczące chorób

przewlekłych, wypadków, rozpoznawanie chorób przez

nauczycieli (padaczka,choroby zakaźne), udzielanie

pomocy dzieciom z cukrzycą, padaczką - szkolenia z I

pomocy i specjalistyczne nauczycieli

4 spotkania dla rodziców z psychologiem porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, inne

porady specjalistyczne, instruktaż, warsztaty, gazetki w

szatni, szkolenia

5 rozmowy indywidualne z rodzicami i dzieckiem systematyczne rozmowy wychowawcy grupy z

rodzicami/opiekunami na temat rozwoju dziecka

6 diagnoza psychologiczna obserwacje, diagnostyka dzieci o wyspecjalizowane

narzędzia pedagogiczne, psychologiczne

7 analiza wytworów dziecka analiza rysunku dziecka obejmująca rozwój emocjonalny

8 analiza dokumentacji medycznej i

psychologiczno-pedagogicznej

realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

9 badanie mowy dziecka badania przesiewowe i konsultacje z logopedą

10 współpraca z instytucjami wspierajacymi dziecko konsultacje z pracownikami poradni

psychologiczno-pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie, sądów rodzinnych
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania:  Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i/lub potrzebach Pani/Pana

dziecka? [AR] (7036)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 55

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 przynajmniej kilka razy w roku 46 83.6

2 przynajmniej raz w roku 9 16.4

3 rzadziej niż raz w roku 0 0

4 nigdy 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 55 100

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

Przedszkole podejmuje szereg działań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb i sytuacji

dzieci. Oferta przedszkola uwzględnia rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci oraz

rewalidację zaburzonych sfer rozwoju.  Nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi w sposób

uwzględniający ich potrzeby i możliwości (tab. 1). Zajęcia, jakie prowadzi przedszkole dla dzieci

o rozpoznawanych specjalnych potrzebach, to: zajęcia specjalistyczne dla dzieci posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; zajęcia rozwijające

talenty i zainteresowania; zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (tab. 2). W opinii rodziców nauczyciele

traktują dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i możliwości (tab. 3). Przedszkole udziela również pomocy

dzieciom przewlekle chorym (padaczka, cukrzyca, choroby zakaźne), co według rodziców wyróżnia przedszkole

w środowisku lokalnym. Powyższe opinie potwierdza obserwacja zajęć. 

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 Cytaty

1 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym Poznajemy świat wokół nas- przygoda przedszkolaka pod

gołym niebem- zajęcia na świeżym powietrzu,

2 Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

dzieciom, rodzicom

porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, inne

porady specjalistyczne, instruktaż, warsztaty, gazetki w

szatni, szkolenia- adaptacja dziecka do przedszkola,

zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania dziecka i

rodziny
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

3 Współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia

dzieciom

Wydział Interwencji Kryzysowej MOPR, Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Zespół

Interdyscyplinarny, Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna, kościół parafialny - paczki

żywnościowe, kontakt z Caritasem, Centrum Wsparcia

Kryzysowego- kurator sądowy- opieka nad dzieckiem –

stała informacja o dziecku, współpraca z sanatorium w

Rusinowicach - propozycja wyjazdów, działalność

Stowarzyszenia Integracja,

4 Zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności muzyczno-wokalne, teatralne,

matematyczne, artystyczne, językowe, Współpraca z

PTTK - wycieczki organizowane przez przedszkole,

zdobywanie pieszej odznaki turystycznej "Siedmiomilowe

buty", rajd górski Szyndzielnia Klimczok

5 Programy własne ,,Z muzyką łatwiej iść przez świat",

6 Współpraca z rodzicami pomoc w gromadzeniu niezbędnych pomocy,

poszukiwanie sposobów na uzyskanie dodatkowych

środków finansowych (doposażenie sali, pozyskiwanie

środków z projektów Ziołowy Zakątek), okolicznościowe

imprezy w przedszkolu np.:Dzień Babci, Dziadka, Matki ,

Ojca, Festyn Osiedlowy, parafialny

7 Akcje charytatywne i ekologiczne "Góra grosza" – Towarzystwo Nasz Dom- zebranie

funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza

rodziną -"Wszystkie kolory świata"- UNICEF- wsparcie

zakupu szczepionek dla dzieci w Sierra Leone -Zbiórka

makulatury- Klub Gaja- wsparcie dla organizacji

ekologicznej pomagającej zwierzętom -Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy- wsparcie akcji leczenia dzieci na

oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej

opieki medycznej seniorów -Zbiórka produktów

spożywczych, higienicznych oraz sanitarnych dla

Ośrodka "Ufność" w Częstochowie -Zbiórka plastikowych

korków na dziecka ubiegającego się o wózek inwalidzki

-Zbiórka korków plastikowych dla Katolickiego

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i ich przyjaciół

"Modlitwa i czyn" -Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata

Alberta- zbiórka ubrań dla dzieci i dorosłych -Zbiórka

słodyczy dla Domu Dziecka w Zabrzu -I Ty możesz

zostać Św. Mikołajem- zbiórka słodyczy dla dzieci z

ubogich rodzin -Schronisko dla bezdomnych zwierząt-

zbiórka żywności, kocyków, akcesoriów dla psów i kotów

- zbiórka baterii dla Klubu Gaja -Gimnazjum nr 7-

zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci w Gambii •

8 Współpraca międzynarodowa w ramach programów

e-Twinning

nawiązanie kontaktów z dziećmi z innych krajów Unii

Europejskiej w ramach programu ERASMUS, korzystanie

z nowoczesnych technologii
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

9 Udział w konkursach organizowanie cyklicznych Olimpiad Matematycznych,

współpraca z nauczycielami Stowarzyszenia Nauczycieli

Matematyków,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Proszę je wymienić. [AD] (8216)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Przedszkole prowadzi zajęcia rewalidacyjne,

specjalistyczne i terapeutyczne.

• Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (psycholog, logopeda, Integracja

Sensoryczna) • Zajęcia rewalidacyjne (korekcyjne,

korekcyjno-kompensacyjne, Integracja Sensoryczna,

terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna) •

Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania dziecka i

rodziny (psycholog, logopeda, Integracja sensoryczna,

oligofrenopedagog, surdopedagog)

 

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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Organizowane są spotkania z psychologami z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, spotkania indywidualne z

psychologami, logopedami, dzieci są diagnozowane i

obserwowane, udzielane są konsultacje, kierowane są do

specjalistów, udzielana jest pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

2 Pomoc dzieciom przewlekle chorym Rozpoznawanie chorób przez nauczycieli

(padaczka,choroby zakaźne), udzielanie pomocy

dzieciom z cukrzycą, padaczką

3 Zajęcia dodatkowe - zainteresowania i uzdolnienia dzieci Dzieci lubią tańczyć – biorą udział w konkursach i

osiągają wysokie lokaty w tej dziedzinie, organizacja

zajęć z rytmiki, plastyki

4 Dożywianie dzieci Kościół parafialny- paczki żywnościowe, kontakt z

Caritasem, pomoc w zorganizowaniu dożywiania

(współpraca z MOPR), zachęcanie dzieci do posiłków,

dostosowany jadłospis

5 Dostosowanie metod i form pracy Realizowany jest program dla dzieci autystycznych "Z

muzyką przez świat" -dostosowanie zadań do

umiejętności dzieci -integracja dzieci pełno- i

niepełnosprawnych -kształtowanie umiejętności

współpracy z innymi -wyrabianie samodzielności

6 Ruch na świeżym powietrzu Zabawy i zajęcia sportowe na placu zabaw, korzystanie

ze sprzętu rekreacyjno-sportowego
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Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

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

sytuacją społeczną. 

Przedszkole we współpracy z licznymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

dzieciom prowadzi adekwatne działania do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków. 

Dyrektor poinformował, że współpraca z podmiotami wspierającymi dzieci jest prowadzona w oparciu o wyniki

stosowanych diagnoz i m.in. dotyczy:

● wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

● wydawania opinii specjalistycznych;

● konsultacji i udzielania specjalistycznej pomocy;

● wymiany doświadczeń;

● szkoleń i konferencji organizowanych przez specjalistów z różnych instytucji i ośrodków;

● pozyskiwania pomocy materialnej dla wychowanków;

● dożywiania dzieci;

● wyjazdów rehabilitacyjnych;

● opieki medycznej;

● realizacji zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez poradnie

psychologiczno-pedagogiczną (tab. 1 - 2).

 

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 Cytaty

1 Przedszkole współpracuje z podmiotami świadczącymi

poradnictwo i pomoc dzieciom.

• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna • Miejski

Ośrodek Pomocy Rodzinie • Centrum Wsparcia

Kryzysowego
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na czym ta współpraca polega? Czy Pana/i zdaniem jest adekwatna do potrzeb dzieci? Proszę

uzasadnić. [AD] (8207)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Współpraca z podmiotami świadczącymi poradnictwo i

pomoc dzieciom polega na udzielaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, materialnej, prawnej i

socjalnej.

Organizuje się spotkania dla rodziców dzieci

niepełnosprawnych w celu usprawnienia procedury

diagnostycznej dzieci niepełnosprawnych,

psychoedukacji rodziców. Przedszkole organizuje

spotkania z pracownikiem Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej dla dzieci sześcioletnich celem

zwiększenia świadomości rodziców związanej z

obowiązkiem szkolnym, a także uzyskania odroczenia .

Nauczyciele i specjaliści opracowują opinię na temat

funkcjonowania dziecka w przedszkolu na prośbę rodzica

oraz pracownika poradni. Przedszkole utrzymuje stały

kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w celu

szybkiej diagnozy środowiska domowego niektórych

dzieci. Współpracuje w dziedzinie udzielania pomocy

ubogim rodzinom w zakresie refundacji żywienia w

przedszkolu oraz konsultacji prawnych z kuratorem

sądowym, czy pracownikami socjalnymi.Przedszkole w

trudnych sytuacjach, gdzie nie przestrzegane są prawa

dziecka korzysta ze specjalistycznej pomocy Centrum

Wsparcia Kryzysowego. Współpraca z instytucjami jest

celowa i adekwatna do zidentyfikowanych potrzeb dzieci.

Przedszkole reaguje w sytuacjach problemowych lub

kryzysowych. Wyznacza kierunek właściwego działania w

słuszności podejmowanych działań. Kościół parafialny

współpracuje z przedszkolem w zakresie udzielania

pomocy materialnej- paczki żywieniowe, ubrania dla

dzieci z ubogich rodzin.
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Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

Powszechnym działaniem nauczycieli jest podejmowanie działań antydyskryminacyjnych

o charakterze profilaktycznym. Widoczna jest adekwatność podejmowanych działań

do specyfiki placówki (w grupach przedszkolnych są dzieci niepełnosprawne). 

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w przedszkolu nie występuje zjawisko dyskryminacji wśród dzieci. Jest to efekt

stałych działań służących wychowaniu dziecka tolerancyjnego, empatycznego, gotowego nieść pomoc słabszym

m. in.:

● codzienne rozmowy z dziećmi na temat problemów niepełnosprawnych kolegów i kształtowanie

nawyków niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym;

● zajęcia dydaktyczne poświęcone wszelkim problemom odmienności (płeć, kolor

skóry, niepełnosprawność, pochodzenie, zamożność);

● wspólne imprezy i zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi (Światowy Dzień Autyzmu);

● przedstawienia teatralne;

● akcje charytatywne (UNICEF - "Wszystkie Kolory Świata") (tab. 1 i 2).

Prowadzona jest również edukacja rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań antydyskryminacyjnych domu i

przedszkola. Ponadto przeprowadzane są szkolenia personelu pedagogicznego i obsługowego w zakresie

tej problematyki. W przedszkolu realizowana jest program unijny e-Twinning, który obejmuje problematykę

związaną z równością i różnorodnością. Działania antydyskryminacyjne obejmują również problem

niepełnosprawności. Całokształt działań w opisanym zakresie ma na celu zachęcać i włączać inne placówki

oświatowo – wychowawcze i podmioty administracyjne na otwieranie się na potrzeby dzieci i osób

niepełnosprawnych. 
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Na podstawie obserwacji, wywiadów z rodzicami i

dziecmi nie stwierdza sie przypadków dyskryminacji w

placówce.

Pomimo, że w przedszkolu nie stwierdzono przypadków

dyskryminacji wśród dzieci, ze wzgledu na specyfike

placówki (dzieci niepełnosprawne w grupie integracyjnej

i w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju)

podejmowane są stałe działania służące wychowaniu

dziecka tolerancyjnego, empatycznego, gotowego nieść

pomoc słabszym m.in. poprzez: codzienne rozmowy z

dziećmi nt. problemów niepełnosprawnych kolegów,

kształtowanie nawyków niesienia pomocy osobom

niepełnosprawnym, zajecia dydaktyczne poświęcone

wszelkim problemom odmienności (płeć, kolor skóry,

niepełnosprawność, pochodzenie, zamożność),

problematykę poświęconą tolerancji, udział w akcjach

charytatywnych (UNICEF - Wszystkie Kolory Świata),

przedstawienie jasełkowe (dzieci różnej narodowości).

 

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.2

Numer Analiza Cytaty

1 Z obserwacji i rozmów z rodzicami należy stiwerdzić, że

w przedszkolu nie ma zjawiska dyskryminacji.

Nauczyciele prowadzą jednak działania

antydyskryminacyjne o charakterze profilaktycznym:

spotkania integracyjne, warsztaty psychologiczne,

realizacja projektów unijnych, pogadanki, pokazy,

projekcje filmów, opieka nad miejscami pamięci, akcje

charytatywne, uroczystości przedszkolne (Dzień Dziecka)

i środowiskowe.

Działania podejmowane przeciwko dyskryminacji: grupy

integracyjne, specjalne z dziećmi w grupie

ogólnodostępnej, informacje o schorzeniach dzieci, tzw.

zgoda społeczna, czytane są bajki terapeutyczne, zajęcia

z psychologiem, dbanie o kształtowanie wysokiej

samoceny dzieci, umiejętności prezentacji, odnoszenia

sukcesu, przestrzeganie zasad higieny- pogadanki z

rodzicami na temat czystości,współpraca z rodzicami-

mycie dzieci, zachowanie czystości głowy, nauczycielki

zwracają uwagę na kontrakt, zachowania dzieci-

nieprzynoszenie zabawek, komórek, biżuterii, urodziny

dzieci są organizowane w grupie- rodzice przynoszą

słodkości, przestrzegamy jednakowo praw ojca i matki-

upoważnienia, rozmowy z rodzicami o pracach dzieci-

niedyskryminowanie prac innych i swoich dzieci, bajki

terapeutyczne- autyzm.



Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi 30/33

      

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Powszechna wśród rodziców jest opinia, że dzieci w przedszkolu otrzymują wsparcie

odpowiadające ich potrzebom. W opinii większości rodziców dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu

swoich uzdolnień i zainteresowań oraz w pokonywaniu trudności, a nauczyciele wierzą w możliwości swoich

wychowanków (wykres 1j-3j). Przedszkole postrzega indywidualizację procesu edukacji przez pryzmat pracy

z dzieckiem zdolnym i mającym trudności bądź deficyty rozwojowe. W celu zapewnienia harmonijnego rozwoju

przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci (tab.

1). Organizowana jest również pomoc dla dzieci przewlekle chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji

ekonomiczno-społecznej. Rodzice podali, że dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem zostały w przedszkolu

poddane terapii opartej na własnym programie nauczycieli - "Z muzyką łatwiej iść przez świat", który przynosi

wymierne efekty w ich aktywizowaniu, uspołecznieniu i niwelowaniu niewłaściwych zachowań. Podkreślają

również znaczenie położenia nacisku na harmonijny rozwój ich dzieci co bardzo dobrze obrazuje wypowiedź

jednego z nich: "Najlepsze przedszkole dla dzieci autystycznych, lepiej nie mogliśmy trafić”.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 



Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi 32/33

      

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Organizowane są spotkania z psychologami z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, spotkania indywidualne z

psychologami, logopedami, dzieci są diagnozowane i

obserwowane, udzielane są konsultacje, kierowane są do

specjalistów, udzielana jest pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

2 Pomoc dzieciom przewlekle chorym Rozpoznawanie chorób przez nauczycieli

(padaczka,choroby zakaźne), udzielanie pomocy

dzieciom z cukrzycą, padaczką

3 Zajęcia dodatkowe - zainteresowania i uzdolnienia dzieci Dzieci lubią tańczyć – biorą udział w konkursach i

osiągają wysokie lokaty w tej dziedzinie, organizacja

zajęć z rytmiki, plastyki

4 Dożywianie dzieci Kościół parafialny- paczki żywnościowe, kontakt z

Caritasem, pomoc w zorganizowaniu dożywiania

(współpraca z MOPR), zachęcanie dzieci do posiłków,

dostosowany jadłospis

5 Dostosowanie metod i form pracy Realizowany jest program dla dzieci autystycznych "Z

muzyką przez świat" -dostosowanie zadań do

umiejętności dzieci -integracja dzieci pełno- i

niepełnosprawnych -kształtowanie umiejętności

współpracy z innymi -wyrabianie samodzielności

6 Ruch na świeżym powietrzu Zabawy i zajęcia sportowe na placu zabaw, korzystanie

ze sprzętu rekreacyjno-sportowego
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