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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-01-2018 - 05-01-2018 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Małgorzata Brodzińska, Sławomira Morawska, Krzysztof Słapczyński. Badaniem objęto

18 dzieci (wywiad grupowy), 15 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy), 95 rodziców (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola i z przedstawicielem organu

prowadzącego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także dokonano obserwacji 8 zajęć oraz obiektu.

Na podstawie zebranych danych w dniu 29 stycznia 2018 r. został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania przedszkola w badanych wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji

Narodowej w roku szkolnym 2017/18. 
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 "KRAINA
EKOLUDKÓW"

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Zielona Góra

Ulica PORZECZKOWA

Numer 34

Kod pocztowy 65-790

Urząd pocztowy ZIELONA GÓRA

Telefon 0684547316

Fax 0684547316

Www www.ekoludki.mp.zgora.pl

Regon 97031427900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 211

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 22.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.60

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.38

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.59

Województwo LUBUSKIE

Powiat Zielona Góra

Gmina Zielona Góra

Typ gminy gmina miejska

Przedszkole dysponuje wymaganą infrastrukturą, która jest systematycznie modernizowana i uzupełniana

w zakresie nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętów. Ogół działań podejmowanych w ramach

realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego koncentruje się wokół edukacji ekologicznej

i prozdrowotnej. Ma to odzwierciedlenie w infrastrukturze obiektu, jaki i ofercie edukacyjnej i podejmowanych

działaniach środowiskowych. Na placu zabaw urządzono ogród botaniczny, każda z grup uprawia swój ogródek

przyrodniczy, prowadzi hodowle i obserwacje przyrodnicze. Placówka jest organizatorem Miejskiego Festiwalu

Piosenki Ekologicznej "Rozśpiewane przedszkolaki". Realizuje proekologiczne i prozdrowotne programy

autorskie, ogólnopolskie i międzynarodowe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca z rodzicami,

wspieranie ich w ramach podejmowanej psychoedukacji i umiejętne włączanie w działania na rzecz

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez organizację uroczystości, zajęć otwartych i spotkań

integracyjnych.
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Obraz pracy szkoły/placówki

W przedszkolu na uwagę zasługuje zwłaszcza zachowanie spójności i użyteczności działań,

co do równomiernego kształtowania umiejętności kluczowych oraz realizacji zadań podstawy programowej

wychowania przedszkolnego. Potwierdzają to zarówno wypowiedzi nauczycieli, jak również wyniki obserwacji

zajęć. Mocną stroną przedszkola jest także stwarzanie dzieciom możliwości praktycznego wykorzystania

nabywanych przez nie wiadomości i umiejętności, co powszechnie akcentują w swoich opiniach rodzice

wychowanków. W przedszkolu wykorzystywane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,

a baza dydaktyczna i lokalowa placówki jest systematycznie dostosowywana do zmieniających się potrzeb

w tym zakresie. Należy także podkreślić powszechność i różnorodność stosowanych form monitorowania

realizacji podstawy programowej, a także praktyczne wykorzystywanie wniosków, płynących z tego

monitorowania. Widoczne jest także zadowolenie rodziców z postawy nauczycieli, którzy w swojej codziennej

pracy uwzględniają potrzeby rozwojowe ich dzieci.

Panujące w placówce relacje pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi społeczność przedszkolną są

powszechnie uważane za bardzo dobre, a przebywające w nim dzieci czują się bezpieczne w wymiarze

fizycznym i emocjonalnym. Relacje pomiędzy całą społecznością oparte są na otwartości, wzajemnym szacunku

i zaufaniu. Zarówno rodzice, jak i pracownicy niepedagogiczni mają poczucie sprawstwa i przynależności

do wspólnoty przedszkolnej. Wspólne ustalanie przez nauczycieli, dzieci i rodziców zasad zachowania się

i postępowania wobec dziecka wpływa na skuteczność kształtowania postaw wychowanków. Bardzo dobra

współpraca dyrektor z organem prowadzącym, właściwy przepływ informacji pomiędzy przedszkolem

a rodzicami oraz systematyczne przeglądy bazy i odpowiednio planowane remonty ugruntowują poczucie

bezpieczeństwa i komfort pracy. Realizowane przez nauczycieli działania wychowawcze są aprobowane przez

rodziców i znajdują swoje odzwierciedlenie w prezentowanych postawach i zachowaniach dzieci. Nauczyciele

włączają w proces eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań całą społeczność przedszkolną,

która dostrzega swój wkład w tworzenie kanonu wspólnych działań profilaktycznych. Nauczyciele poprzez

odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych i zabawek, jak również organizacje kącików tematycznych stałych

i czasowych kreują przestrzeń, w której kształcona jest samodzielność dzieci i umiejętność podejmowania

różnorodnych form aktywności. Organizacja sytuacji dydaktyczno-wychowawczych  pozwalających dzieciom

na dokonywanie wyborów i pełnienie ról społecznych na poziomie grupy, skutecznie wpływa na kształtowania

postaw odpowiedzialności za działania własne i działania podejmowane w grupie rówieśniczej. Kadra

pedagogiczna monitoruje skuteczność pracy wychowawczej oraz modyfikuje ją celem zaspokojenia wszystkich

rozpoznanych potrzeb swoich podopiecznych. W proces ten mocno włączani są rodzice, którzy aktywnie

uczestniczą w ustalaniu jednolitego frontu pracy z dzieckiem.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Obszar badania:  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

W przedszkolu widoczna jest spójność i użyteczność procesów wspomagania rozwoju i edukacji

z najważniejszymi umiejętnościami opisanymi w podstawie programowej.

Na podstawie obserwowanych zajęć (7/8) należy stwierdzić, że zadania wykonywane przez dzieci pozwalają im

na zastosowanie nabywanych wiadomości i umiejętności zarówno podczas wykonywanych zadań jak i w

zabawie. Nauczyciele na zajęciach realizują wszystkie główne zadania, które zawarte są w podstawie

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształtują u dzieci najważniejsze umiejętności, które są w niej

opisane. Wyniki obserwacji są zgodne z wypowiedziami nauczycieli, według których codziennie umożliwiają

dzieciom kształtowanie m.in. takich umiejętności jak: poznawanie prostych poleceń w języku obcym

nowożytnym, samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych, nazywanie i rozpoznawanie wartości

związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, eksperymentowanie graficzne farbą, kredką itp.,

posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych. Zdecydowana większość

rodziców (94/95) potwierdza pozytywny wpływ przedszkola na rozwój ich dzieci oraz częste wykorzystywanie

przez nie w domu wiadomości i umiejętności, które nabywają w przedszkolu. 
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Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które zadania podstawy programowej realizował nauczyciel podczas obserwowanych zajęć? (A)

[OZ] (11466)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 wsparcie całościowego rozwoju dziecka 6 / 2 75 / 25

2 wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka 8 / 0 100 / 0

3 tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek

7 / 1 87.5 / 12.5

4 zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa 8 / 0 100 / 0

5 zapewnienie warunków do nabywania doświadczeń umożliwiających

dzieciom ciągłość procesów adaptacji

4 / 4 50 / 50

6 zapewnienie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny,

wolniejszy lub przyspieszony

6 / 2 75 / 25

7 wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka 8 / 0 100 / 0

8 wzmacnianie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w

grupie

8 / 0 100 / 0

9 tworzenie sytuacji do rozwoju nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności

7 / 1 87.5 / 12.5

10 tworzenie sytuacji do rozwijania nawyku dbania o zdrowie, sprawność

ruchową i bezpieczeństwo

7 / 1 87.5 / 12.5

11 współdziałanie z rodzicami na rzecz rozwoju tożsamości dziecka 3 / 5 37.5 / 62.5

12 współdziałanie z różnymi środowiskami na rozwoju tożsamości dziecka 1 / 7 12.5 / 87.5

13 wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, przygotowujące do

podjęcia nauki w szkole

4 / 4 50 / 50

14 inne (jakie?) 0 / 8 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej były kształtowane

u dzieci podczas zajęć? (A) [OZ] (11467)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych i higienicznych 7 / 1 87.5 / 12.5

2 wykonywanie różnych form ruchu 6 / 2 75 / 25

3 rozpoznawanie i nazywanie emocji, przeżywanie ich w sposób

umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu

6 / 2 75 / 25

4 nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i

zachowaniami społecznymi (np. szacunek do dzieci i dorosłych, do

ojczyzny, życzliwość wobec innych , obowiązkowość, przyjaźń, radość)

6 / 2 75 / 25

5 komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując

komunikaty werbalne i pozawerbalne

7 / 1 87.5 / 12.5

6 posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób

dorosłych

7 / 1 87.5 / 12.5

7 eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem 6 / 2 75 / 25

8 eksperymentowanie graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp. 6 / 2 75 / 25

9 podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej 5 / 3 62.5 / 37.5

10 poznawanie bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym 5 / 3 62.5 / 37.5

11 inne (jakie?) 0 / 8 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski wyciągnięto - w dwóch ostatnich latach - z monitorowania realizacji podstawy

programowej? (A) [KADD] (11144)

Tab.3

Numer Analiza

1 W ciągu dwóch ostatnich lat opracowano następujące

wnioski z monitorowania realizacji podstawy

programowej: - nauczyciele w swojej pracy wykorzystują

zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej - nauczyciele odpowiednio

zagospodarowują czas pobytu dziecka w przedszkolu -

nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające

na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych

dzieci oraz odpowiednio je dokumentują - w grupach

najstarszych prowadzona jest diagnoza gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - w

ramach realizacji obszaru: Przygotowanie dzieci do

posługiwania się językiem obcym nowożytnym

wprowadzono w grupach najstarszych język angielski -

realizacja podstawy programowej wychowania

przedszkolnego przebiegała bez zakłóceń - podstawa

programowa została zrealizowana w każdej grupie.

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

Nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem

warunków i sposobów jej realizacji, zwracając uwagę na zachowanie spójności procesów

edukacyjnych z ww. warunkami i sposobami. Takie działania pozwalają na wykorzystywanie

na zajęciach najistotniejszych i optymalnych form, metod i pomocy dydaktycznych, które

zapewniają wszystkim dzieciom równe szanse edukacyjne. 

Z opinii nauczycieli wynika, że systematycznie wykorzystują w swojej pracy takie warunki i sposoby realizacji

podstawy programowej jak: dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych, zalecane formy aktywności dziecka,

przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, aranżacja przestrzeni, przygotowanie

dzieci do nauki czytania i pisania, realizacja głównych celów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, zalecane

metody pracy, współpraca z rodzicami w realizacji programu wychowania przedszkolnego. Potwierdzają to

wszystkie (8) obserwacje zajęć przedszkolnych, jak również wypowiedzi dyrektora o zmianach organizacyjnych,

które zostały dokonane w przedszkolu w związku z wdrażaniem warunków realizacji podstawy programowej,

np.: wdrożenie zmodyfikowanych kart obserwacji dzieci, czy wprowadzenie nowej wersji planów miesięcznych. 
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Które z warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wykorzystał podczas zajęć

nauczyciel? [OZ] (11477)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 główne cele wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 7 / 1 87.5 / 12.5

2 kluczowe zadania nauczyciela przedszkola 6 / 2 75 / 25

3 zalecane metody pracy 7 / 1 87.5 / 12.5

4 aranżacja przestrzeni 7 / 1 87.5 / 12.5

5 zalecane wyposażenie pomieszczeń 6 / 2 75 / 25

6 dobór stosownych pomocy dydaktycznych 6 / 2 75 / 25

7 zalecane formy aktywności dziecka (samodzielna zabawa, nauka …) 8 / 0 100 / 0

8 przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania 5 / 3 62.5 / 37.5

9 współpraca z rodzicami w realizacji programu wychowania przedszkolnego 4 / 4 50 / 50

10 przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 3 / 5 37.5 / 62.5

11 inne (jakie?) 0 / 8 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakich zmian organizacyjnych już dokonano, a jakie są potrzebne w przedszkolu w związku z

wdrażaniem warunków realizacji podstawy programowej? [WD] (11478)

Tab.2

Numer Analiza

1 W związku z wdrażaniem warunków realizacji podstawy

programowej w przedszkolu wprowadzono następujące

zmiany organizacyjne: - wprowadzenie języka

angielskiego - uzyskanie przez 3 nauczycieli certyfikatu

B2 - prowadzenie przez jednego nauczyciela o pełnych

kwalifikacjach w każdej grupie 1 raz w tygodniu

półgodzinnych zajęć - codzienne wprowadzanie przez

pozostałych nauczycieli słownictwa - zatrudnienie na

pełnym etacie logopedy i na połowie etatu psychologa -

wdrożenie zmodyfikowanych kart obserwacji dzieci -

opracowanie nowych planów miesięcznych -

akcentowanie potrzeby prowadzenia eksperymentowania

przez dzieci - zmiana aranżacji kącików zainteresowań -

wprowadzenie zwierząt (świnki morskie i rybki), upraw

(kwiaty i warzywa) - wprowadzenie tzw. dnia

przedszkolaka - prezentacja rodziny - zainteresowania,

zawody, drzewo genealogiczne - rozszerzenie zakresu

prowadzonych przez dzieci dyżurów.
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Obszar badania:  W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z

uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. 

Wszyscy nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka, co umożliwia planowanie

i wprowadzanie modyfikacji działań, realizowanych w procesie edukacyjnym, adekwatnych

do możliwości rozwojowych dzieci oraz pozytywnie wpływających na proces ich wychowania.  

Nauczyciele powszechnie monitorują osiągnięcia dzieci poprzez: zadawanie pytań, zbieranie informacji zwrotnej

od dzieci, stwarzanie im możliwości zadawania pytań, sprawdzanie, w jaki sposób wykonują zadania, stwarzanie

dzieciom możliwości wypowiedzenia się, a także sprawdzanie, czy właściwie zrozumiały omawiane kwestie. Jest

to również widoczne na większości obserwowanych zajęć. Zarówno dyrektor przedszkola jak i nauczyciele

wymieniają podobne przykłady wykorzystania w swojej pracy wniosków z monitorowania i analizy osiągnięć

dzieci, do których zaliczają m.in.: modyfikację metod i form pracy, udzielanie indywidualnej pomocy dzieciom

z trudnościami, wzbogacanie warsztatu pracy, diagnozę trudności dydaktyczno-wychowawczych, a także

planowanie zajęć dodatkowych. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają także potrzeby rozwojowe dzieci,

co znajduje odzwierciedlenie podczas obserwacji większości zajęć oraz w wypowiedziach rodziców.

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wykres 3w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel monitoruje osiągnięcia dzieci podczas zajęć? (C) [OZ] (11480)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zadaje pytania 8 / 0 100 / 0

2 prosi dzieci o wypowiedzenie się 7 / 1 87.5 / 12.5

3 wykorzystuje różne techniki badawcze 0 / 8 0 / 100

4 zbiera informacje zwrotne od dzieci 6 / 2 75 / 25

5 stwarza dzieciom możliwość zadawania pytań 8 / 0 100 / 0

6 sprawdza, w jaki sposób dzieci wykonują zadania 8 / 0 100 / 0

7 daje informację zwrotną dzieciom 8 / 0 100 / 0

8 posługuje się indywidualną dokumentacją każdego dziecka 1 / 7 12.5 / 87.5

9 sprawdza, czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie 7 / 1 87.5 / 12.5

10 inne, jakie? 0 / 8 0 / 100

11 nie monitoruje 0 / 8 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Podczas zajęć nauczyciel: [OZ] (11529)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 różnicuje zadania i wymagania stawiane poszczególnym dzieciom 7 / 1 87.5 / 12.5

2 dostosowuje tempo pracy do indywidualnych potrzeb dzieci 7 / 1 87.5 / 12.5

3 dzieciom "wyprzedzającym" grupę proponuje dodatkowe zadania 8 / 0 100 / 0

4 dzieciom z trudnościami udziela indywidualnej pomocy 8 / 0 100 / 0

5 nie różnicuje zadań i wymagań stawianym poszczególnym dzieciom 0 / 8 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie konkretnych przykładów wykorzystania w Państwa pracy wniosków z

monitorowania i analizy osiągnięć dziecka/grupy dzieci. (B) [WN] (11482)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 planowanie indywidualnej pracy z dzieckiem

2 planowanie pracy w grupie

3 diagnoza stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

4 diagnoza trudności dydaktyczno - wychowawczych

5 modyfikowanie własnych działań

6 planowanie zajęć dodatkowych np. kółek zainteresowań

7 udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

(terapia logopedyczna, zajęcia z psychologiem)
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Obszar badania:  Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Przedszkole dba o to, aby wszystkie dzieci czuły się w nim bezpiecznie w wymiarze fizycznym

i emocjonalnym.

O powszechności poczucia bezpieczeństwa dzieci świadczą ich wypowiedzi, wskazania rodziców, opinie

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i przedstawiciela organu prowadzącego. Wszystkie obserwowane

zajęcia odzwierciedlają troskę o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka. Pomieszczenia, w których

przebywają dzieci są bezpieczne. Sprzęty, meble, pomoce dydaktyczne i armatura sanitarna są zgodne

z zasadami ergonomii. Nowoczesny ogrodzony plac zabaw wyposażony jest w atestowane sprzęty. Dyrektor

na bieżąco dokonuje przeglądów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i opieki. Działania wychowawcze

nakierowane na wskazywanie dzieciom obowiązujących norm zachowań i postaw w oparciu o wypracowywane

z dziećmi i w porozumieniu z rodzicami kodeksy grupowe z wykorzystaniem tablic motywacyjnych budują

właściwe relacje zarówno miedzy samymi dziećmi w grupach, jak również całej społeczności przedszkolnej oraz

zapewniają ich fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. Relacje między wszystkimi członkami społeczności oparte

są na dialogu i zespołowym podejmowaniu decyzji, otwartości i zaufaniu, co służy współpracy i współdziałaniu

na rzecz dzieci. 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób dbają Państwo o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu? (A) [WN] (11511)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Bezpieczne i higieniczne pomieszczenia dla dzieci. Sale są przestronne, słoneczne, dostosowane do potrzeb

dziecka. Przy każdej sali jest łazienka z armaturą

dostosowaną do potrzeb dziecka przedszkolnego z

wahadłowymi drzwiami. ( ...) Panie dbają o to, aby

podłoga w łazienkach była sucha, uczymy dzieci mycia

rąk bez chlapania. (...) Korytarze duże i przestronne

eliminują tłok, szafki indywidualne dają swobodę

przebrania się. Drzwi przedszkole są zamykane, wejście

po wprowadzeniu kodu innego dla każdej grupy,

domofony do każdej grupy przedszkolnej.

2 Odpowiednia aranżacja pomieszczeń dla dzieci. W salach są meble z poszanowaniem zasad ergonomii,

zaokrąglone boki mebli, obowiązują nas tabele wzrostu

dzieci celem dostosowania stołu, krzesła do

indywidualnych potrzeb dziecka. Aranżacja sali pozwala

na wydzielenie miejsc do zabawy i odpoczynku dzieci z

dywanem oraz do pracy i celebracji posiłków ze

stolikami. ( ...) W salach są apteczki pierwszej pomocy

oraz wykaz numerów alarmowych.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

3 Regularne przeglądy placówki , bazy. Przeglądy stanu technicznego całego obiektu

prowadzone prze dyrektora i odpowiednie służby. ( ...)

Są prowadzone regularnie przeglądy zabawek i pomocy

dydaktycznych, jak również ich dezynfekowanie i pranie.

(...) .Pan konserwator codziennie rano dokonuje

przeglądu placu i sprzętów pod względem

bezpieczeństwa dziecka, jeżeli jest jakaś usterka sprzęt

jest zabezpieczony taśmami biało - czerwonymi, bo nie

zawsze można wszystko naprawić od ręki.

4 Respektowanie obwiązujących procedur wyjść i

wycieczek.

(...) Podczas wyjść zabieramy ze sobą apteczki pierwszej

pomocy. Każde dziecko otrzymuje kamizelkę. (...) Kiedy

poruszamy się autobusem, wychodzimy do miasta

przygotowujemy dla dyrektora odpowiednia kartę

wycieczki, pobieramy pisemną zgodę rodziców. (...)

Zawsze sprawdzamy temperaturę, warunki pogodowe

przed wyjściem z dziećmi.

5 Organizacja próbnych alarmów ewakuacyjnych. Są oznakowane wyjścia ewakuacyjne w budynku.

6 Respektowanie potrzeb żywieniowych dzieci.

7 Procedura odbierania dziecka z przedszkola. Rodzice deklarują na początku roku szkolnego pisemne

upoważnienie do odbioru dziecka dla osoby wskazanej za

okazaniem dowodu osobistego.

8 Zabezpieczenie budynku przez osobami

nieuprawnionymi.

Drzwi przedszkole są zamykane, wejście po

wprowadzeniu kodu innego dla każdej grupy, domofony

do każdej grupy przedszkolnej. Dzwonek dla osób

trzecich.

9 Uczenie dzieci zasad bezpiecznego zachowania. Udzielamy instruktarzu jak się zachować poruszając się

po schodach (balustrada, jeden za drugim, wolno bez

pospiechu). Prowadzimy wcześniej z dziećmi pogadankę

o zachowaniu się podczas wyjazdu, wyjścia. Uczymy,

dzieci, aby nie biegały po sali, w przedszkolu, stosujemy

się do wypracowanego kodeksu grupowego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak Państwo myślą, czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają Państwo

swoją opinię - proszę podać kilka przykładów. (A) [WPN] (2846)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dzieci czuja się w przedszkolu bezpiecznie. Widać to na przykładach ich zachowań. Nie chcą wracać

do domu. Opowiadają z entuzjazmem rodzicom co

dzisiaj było w przedszkolu. Jak przychodzą, to są

radosne, witają się ze wszystkimi. Są odważne. (...)

Ufają swoim nauczycielkom, woźnym, pomocom, panu

konserwatorowi. Odwiedzają pani kucharki na

wycieczkach do kuchni. (...) Dzieci znają zasady

bezpieczeństwa i je stosują. Uczestniczą w konkursach

na temat bezpieczeństwa. Na wycieczki chodzą

bezpiecznie. Pilnują swoich par. Mają kamizelki

bezpieczeństwa.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w przedszkolu otrzymują Państwo jako organ

prowadzący? Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia

bezpieczeństwa w przedszkolu? (A) [WPOP] (8966)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Kopię protokołu kontroli prowadzonej przez dyrektora w

zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych

warunków korzystania z obiektów należących do

przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych

warunków nauki.

2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i

opiekunom wyjeżdżającym na wycieczki i imprezy

zagraniczne dyrektor przedszkola zawiadamia organ

prowadzący o wycieczce i imprezie zagranicznej .

3 W celu zwiększenia bezpieczeństwa w Miejskim

Przedszkolu nr 22 im. „Kaina Ekoludków” w Zielonej

Górze systematycznie wykonywane są niezbędne

remonty i modernizacje wynikające z potrzeb jednostki

oraz z zaleceń pokontrolnych instytucji wewnętrznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale, korytarz, łazienka) są urządzone tak, by

były dla nich bezpieczne? Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci (jaki jest stan techniczny

urządzeń)? (A) [OP] (8644)

Tab.4

Numer Analiza

1 Przedszkole posiada przestronne, słoneczne sale dla

każdej grupy wiekowej. Aranżacja sal to część do

rekreacji i zabaw ruchowych z dużym dywanem i część

ze stolikami pozwalająca na celebrowanie posiłków oraz

wykonywanie innych prac. Atestowane meble (stoliki i

krzesła) dostosowane są do wzrostu dzieci, jak również

wszystkie kąciki zabaw i zainteresowań dzieci znajdują

się w zasięgu wzroku dziecka. Narożniki ścian i mebli nie

posiadają ostrych krawędzi. Kąciki tematyczne są

estetyczne, zadbane i są bezpieczne dla dzieci. Sale

wyposażone są w odpowiednie do wieku zabawki i

materiały edukacyjne również dostosowane do rozwoju

dzieci. W salach jest rejestr przeglądu, dezynfekcji i

mycia /prania zabawek. Przy każdej sali jest łazienka.

Armatura sanitarna dostosowana jest do potrzeb dzieci

w wieku przedszkolnym, sanitariaty mają wahadłowe

drzwi, zaś narożniki ścian i mebli nie posiadają ostrych

krawędzi. Sale wyposażone są w apteczki pierwszej

pomocy i wykaz telefonów alarmowych. Korytarze i

szatnie są przestrzenne, dzięki czemu eliminują tłok,

który mógłby stwarzać zagrożenie. W szatniach znajdują

się szafki dla każdego dziecka opisane imiennie, co jest

dodatkowym aspektem zapewniającym poczucia

bezpieczeństwa. Plac zabaw wyposażony jest w różnego

typu sprzęt terenowy, (zakup 2015 r. – budżet

obywatelski). Alejki prowadzące na place grup są

wybrukowane, poza tym cały plac ma bezpieczną

trawiastą, piaskową nawierzchnię. Wszystkie urządzenia

są w dobrym stanie technicznym. Na placu zabaw jest

regulamin korzystania z niego z wykazem telefonów

alarmowych. Teren przedszkola jest ogrodzony. Plac

zabaw jest odpowiednio podzielony i dostosowany do

wieku i rozwoju dzieci. Najmłodsza grupa wiekowa

posiada oddzielny plac ze sprzętem dostosowanym dla

dzieci najmłodszych. Wejście jest zabezpieczone kodem,

do którego dostęp mają tylko pracownicy przedszkola i

rodzice,upoważnieni do odbierania dzieci, dla osób

trzecich jest dzwonek. W przedszkolu są oznakowane

drogi ewakuacyjne.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się Państwa relacje z dziećmi? (B) [WN] (11536)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 równe traktowanie

2 akceptacja

3 pomocniczość

4 wspieranie rozwoju

5 jasne reguły ustanowione dla każdej grupy

6 poczucia bezpieczeństawa dziecka

7 życzliwość

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się Państwa relacje z rodzicami? (B) [WN] (11535)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 szacunek i zaufanie

2 otwartość na potrzeby rodzica

3 wyrozumiałość

4 angażowanie w życie grupy przedszkonej

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się Państwa relacje z innymi pracownikami? (B) [WN] (11537)

Tab.7

Numer Treść odpowiedzi

1 współpraca i współdziałanie

2 dialog i rozmowa

3 zespołowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie

problemów

4 szacunek i zaufanie
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o opisanie Państwa relacji z nauczycielami przedszkola. (B) [WR] (8361)

Tab.8

Numer Treść odpowiedzi

1 życzliwe i pomocne w różnych sytuacjach wynikających z

potrzeb dziecka i rodzica

2 życzliwość powoduje, że nowi rodzice dzieci trzyletnich

szybko adoptują się

3 pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych ,

indywidualnych

4 oparte są na szacunku , zaufaniu

5 gotowość służenia pomocą

6 pełne wsparcie dla rodziców

7 współpraca i współdziałanie z rodzicami

8 bardzo dobry przepływ informacji o dziecku i grupie, w

której funkcjonuje

9 w klimacie merytorycznej rozmowy

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.9

Numer Treść odpowiedzi

1 Zasady i normy oparte są na zasadach wypracowanych

we wrześniu przez n-la i dzieci w ramach tzw. kontraktu

grupy.

2 Używają w stosunku do siebie zwrotów

grzecznościowych.

3 Mówią do siebie po imieniu.

4 Pomagają sobie w różnych czynnościach

samoobsługowych.

5 Nie ma między dziećmi konfliktów.

6 Cieszą się ze wzajemnej obecności w grupie.
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Obszar badania: Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.

W przedszkolu wszystkie dzieci uzyskują jasną informację, odnoszącą się do zasad postępowania

oraz stosują się do nich.

Wszystkie dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, co potwierdzają ich wypowiedzi, wskazania

rodziców i obserwacje zajęć. Na wszystkich (8) zajęciach, nie zaobserwowano zachowań niezgodnych z ogólnie

przyjętymi normami społecznymi. Dzieci bawiły się wspólnie, pomagały sobie nawzajem, potrafiły się wyciszyć

i wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy. W zgodnej ocenie pracowników niepedagogicznych wspólne

wypracowanie z dziećmi obowiązujących zasad i konsekwentne odwoływanie się do kodeksów grupowych

skutkuje tym, że dzieci starają się przestrzegać ustalonych norm, w sposób szczególny podkreślają takie

zachowania jak: gotowość niesienia pomocy innym, troskę o innych i opiekę nad zwierzętami, dbanie

o czystość, bezpieczne postawy na placu zabaw i reagowanie na niewłaściwe zachowania innych. Powszechną

znajomość wśród dzieci oczekiwanych zachowań potwierdzili wszyscy ankietowani rodzice - 78 z 95 rodziców

wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", pozostali, "raczej tak".

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy wiecie, jak należy się zachowywać ? Jak powinien zachowywać się każdy przedszkolak? (co

wolno, a czego nie wolno robić) [SSRZD] (8330)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nie wolno się zaczepiać.

2 Nie wolno się bić.

3 Nie wolno rozmawiać podczas posiłku.

4 Nie wolno biegać w sali i gdy idzie się po schodach.

5 Nie można mówić brzydkich słów.

6 Nie wolno innych przezywać.

7 Trzeba zapraszać kolegów do zabawy.

8 Trzeba sprzątać po sobie zabawki .

9 Należy wyrzucać śmieci do kosza.

10 Należy podnosić palec do góry, jak chcemy coś

powiedzieć.

11 Trzeba zgodnie się bawić i dzielić się zabawkami.

12 Przedszkolak musi zasuwali krzesełko przy stoliku.

13 Trzeba bezpiecznie bawić się na placu zabaw, na

sprzętach, które tam są.

14 Trzeba sobie pomagać i być pomocnym.

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Jakie zachowania prezentuje większość dzieci w trakcie zajęć, swobodnej zabawy i w czasie

zajęć na świeżym powietrzu? [OZ] (8388)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 dzieci bawią się wspólnie 8 / 0 100 / 0

2 dzieci pomagają sobie nawzajem 8 / 0 100 / 0

3 dzieci potrafią się wyciszyć 8 / 0 100 / 0

4 dzieci potrafią wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy 8 / 0 100 / 0
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uzasadnienie. [WPN] (8384)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Zdecydowanie tak.

2 Dbają o czystość.

3 Entuzjastycznie przyjmują na siebie obowiązki

dyżurnych.

4 Chcą służyć innym.

5 Bawią się bezpiecznie na placu zabaw.

6 Reagują na niewłaściwe zachowania innych.

7 Respektują kodeks grupy.

8 Uczestniczą w działaniach charytatywnych, np.

Szlachetna Paczka, Góra Grosza.

9 Opiekują się zwierzętami.

10 Dotychczas nie było wypadków.

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

własne i działania podejmowane w grupie.

Nauczyciele wdrażają dzieci do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie.

W przedszkolu kształtuje się odpowiedzialność dzieci za działania własne i podejmowane w grupie. Służą temu

pełnione przez przedszkolaków funkcje dyżurnego, wspólna dbałość o porządek w kącikach tematycznych,

opieka nad zwierzętami i roślinami. Zdaniem nauczycieli i rodziców, dzieci mają wiele możliwości dokonywania

wyborów i podejmowania decyzji, np. wybór formy aktywności, zabawy, zabawki, kącika tematycznego,

towarzystwa do danej aktywności, piosenki, którą zaśpiewają, ale także mogą zdecydować o formie realizacji

zadania, czy technice pracy plastycznej i wyborze zajęć rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania. Dzieci

mogą samodzielnie wybrać działanie lub odpoczynek, a także książeczkę do samodzielnego oglądania

lub czytania przez nauczyciela. Przedszkolaki mają pozostawioną przestrzeń do samodzielności w czasie

posiłków, mogą zdecydować, jakie warzywa chcą zjeść lub owoc na deser, dokonują wyborów w zakresie

napojów (herbata, kompot, woda, kawa z mlekiem, mleko). O powszechności działań uczących w zachęcaniu

dzieci do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie świadczą: obserwacje zajęć, wypowiedzi

przedszkolaków i wszystkich ankietowanych rodziców.
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Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich sytuacjach dzieci mają możliwość dokonania wyboru i podejmowania decyzji? Proszę

podać przykłady. Jak często ma to miejsce? [WN] (9844)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 w czas porannym, kiedy dzieci się schodzą wybierają

formę aktywności w sali

2 w czasie porannych ćwiczeń ruchowych dzieci decydują,

jakie ćwiczenia wykonają

3 wybór zabawy

4 dzieci decydują o tym, z kim będą się bawiły,

5 wybór zabawek, gier układanek itp.

6 dzieci mogą zdecydować o tym, jaką techniką wykonają

pracę plastyczną

7 dzieci mogą zdecydować o tym, jaką piosenkę

odśpiewają w grupie

8 w jaką zabawę będą się wspólnie bawili

9 decydują o tym,z kim staną w parze

10 decydują, jaką bajkę będziemy czytali w grupie w czasie

relaksacji

11 z kim wejdą w kontakt podczas zabawy ruchowej, czy

zajęć edukacyjnych,

12 wybierają sobie instrumenty do grania

13 w czasie posiłku mogą wybrać kompot, wodę, albo

herbatę, rano kawę z mlekiem, albo mleko

14 podczas posiłku decydują, jakim warzywem obłożą

pieczywo

15 dzieci mogą zdecydować, w którym konkursie

zewnętrznym wezmą udział

16 mieli wpływ na kontrakty grupowe

17 czasami decydują o tym, czy zabiorą swoją pracę

plastyczną do domu, czy pozostawią w przedszkolu
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykłady sytuacji, w których nauczyciele stwarzają dzieciom przestrzeń do

samodzielności, do dokonywania samodzielnych wyborów. [WR] (11517)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Kiedy dzieci rano się schodzą , podejmują różne dowolne

formy aktywności.

2 Decydują w którym kąciku tematycznym będą się

bawiły.

3 Wybierają technikę do wykonania pracy plastycznej.

4 Wybierają bajkę czytaną przez nauczyciela.

5 Decydują o tym, z kim będą stać w parze przy

przemieszczaniu się.

6 Swobodnie dobierają sobie towarzystwo do zabawy.

7 Decydują o tym z jakiego sprzętu korzystają na placu

zabaw.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy same możecie wybierać zabawy, w które chcecie się bawić? [SSRZD] (8395)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dzieci mogą wybierać zabawy, w które chcą się bawić. Możemy sami wybierać zabawę, w którą się chcemy

bawić. ( ...) Gdy jesteśmy na dworze, wchodzimy na

ulubione sprzęty, ale Pani decyduje, czy on jest

bezpieczny dla nas, czy nie ma tam na nim za dużo

dzieci. (...). Ja lubię zjeżdżalnię. (...) Jak w sali Pani

powie, że możemy się bawić, to my bawimy się, w co

chcemy, ja lubię malowanki. (...) Czasami śpiewamy

piosenki ulubione, wybieramy piosenki, albo bajkę do

poczytania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy opiekowałyście się czymś (rośliną, zwierzątkiem) w przedszkolu? Komu ostatnio

pomagałyście? [SSRZD] (8332)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dzieci pomagają innym. Pomogłam ostatnio koleżance sprzątać zabawki.(...)

Pomogłem Pani Małgosi w rozkładaniu widelców i łyżek.

(...) Pomogłam Hani pogodzić się z Anielą. (...) Koleżanki

mnie pocieszały. (...) Pomagałam Pani rozłożyć pudełka

z kredkami.

2 Dzieci opiekują się roślinami zwierzętami. Opiekujemy się króliczkiem w sali. (...) Opiekujemy się

rybami, ( ...) w innej sali dzieci opiekują się świnką

morską.(...) Opiekujemy się naszymi grami, żeby były

ładnie poukładane. (...) Opiekujemy się zimą ptakami.

(...) Opiekujemy się kwiatkami, zwierzakami w

schronisku dla zwierząt.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób kształtują Państwo odpowiedzialność dzieci za działania własne i działania

podejmowane w grupie? [WN] (9843)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 Wprowadzenie w grupie kodeksu grupowego, który w

formie ilustracji wisi w każdej grupie w widocznym

miejscu.

2 Dostosowując system nagród i kar zawartych w

programie wychowawczo-profilaktycznym wypracowany

wspólnie przez n-li i rodziców.

3 Nauczyciele w ramach realizowanych zadań prowadzą

pogadanki na temat odpowiedzialności za działania

własne i grupy.

4 Wykorzystywanie różnych sytuacji wychowawczych do

tego, a by dziecko wyciągało wnioski.

5 Przy wykorzystaniu literatury dziecięcej i losów

bohaterów.

6 Podczas realizowanych treści programowych w ramach

realizacji podstawy programowej wychowania

przedszkolnego.

7 Jeżeli dziecko zrobi coś niestosownego, dążenie do

ukazania konsekwencji postępowania.

8 Realizowanie treningu radzenia sobie ze złymi emocjami.

9 Realizacja treści proekologicznych.

10 Udział w akcjach charytatywnych.

11 Realizowanie treści profilaktycznych z udziałem policji,

strażaków, straży miejskiej, ratowników

medycznych-pokazywanie konsekwencji pewnych

zachowań.

12 Uczenie dzieci mówienia o swoich stanach

emocjonalnych.

13 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złymi

emocjami -" kąciki złych emocji”.

14 Poranna diagnoza „barometru nastroju dziecka”.

15 Realizacja projektu „Optymistyczne przedszkole”.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie elementy wyposażenia i organizacji pracy przedszkola wskazują, że dzieci mają

pozostawioną przestrzeń do samodzielności. [OP] (11516)

Tab.6

Numer Analiza Cytaty

1 Podążając za rozwojem i potrzebami dzieci przedszkole

wspiera samodzielność dziecka i dostosowuje

przedszkolną przestrzeń tak, by jak najbardziej ułatwić

dzieciom samoobsługę. Podstawową kwestią w

przystosowywaniu przestrzeni do samodzielności dzieci

jest dostępność rzeczy, które je otaczają i z których

może swobodnie korzystać.

W przedszkolu dzieci mają możliwość samodzielnie

wyjmować, odkładać, porządkować wszelkiego rodzaju

zabawki, książeczki, przybory codziennego użytku. Są

one dostępne w zasięgu rąk dzieci. Kąciki zainteresowań

eksponowane są na niskich półkach, tak by dziecko

mogło samodzielnie z niego korzystać. Wszystkie kąciki

zabaw są dostępnym zasięgu dla dzieci, wszystkie

przybory plastyczne są dostępne dla dzieci. W każdej

chwili dziecko ma możliwość samodzielnego wykonania

pracy plastycznej. Również kąciki czytelnicze są

eksponowane nisko, by dziecko w każdej chwili mogło

oglądać książki. Rośliny w kąciku przyrodniczym

ustawione są na takiej wysokości, by dzieci samodzielnie

mogły je podlewać. Zwierzęta również znajdują się w

takim obszarze, by dzieci bez problemu mogły je

pielęgnować. W każdej sali stoi baniak z wodą ze

specjalnym kranem dostępnym w zasięgu rąk dzieci tak,

by dzieci samodzielnie mogły z niego korzystać i nalać w

wody w wybranym przez siebie momencie. Dzieci w

każdej sali mają własną imienną szafkę bądź szufladę do

której nauczyciel nie ingeruje,one same decydują co tam

ma się znajdować, każde dziecko posiada też własne

imienne miejsce w szatni, co przyczynia, że dzieci

chętniej podejmują czynności samoobsługowe. Również

w łazience dzieci posiadają opisane miejsce na półce z

kubkiem i szczotką do zębów umieszczone w zasięgu

ręki dziecka co przyczynia się do wspierania

samodzielnego wykonywania czynności higienicznych.
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Obszar badania:  Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

Wszystkie dziania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane wobec dzieci są spójne z zasadami

obowiązującymi w przedszkolu.

Uczący pozytywnie motywują dzieci do respektowania norm i dobrych zachowań poprzez pochwałę

indywidualną, na forum grupy, w obecności rodziców lub dyrektora, odwoływanie się do przyjętych kodeksów

grupowych, przypominanie norm i przez pozytywną ocenę ich respektowania. Oczekiwane skutki przynosi także

tablica motywacyjna, czy przydział ważnej w grupie roli społecznej. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

reagują na niepożądane zachowania dzieci. Wysoką skuteczność odnosi szczera rozmowa z dzieckiem „tu

i teraz”, odwołanie się do kodeksu grupowego, doprowadzenie do zgody i naprawy wyrządzonej krzywdy, chwila

na przemyślenie i wyciszenie w „kąciku emocji”. Trudniejsze problemy są komunikowane rodzicom i kończą się

ustaleniem wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych lub konsultacjami z psychologiem. Wszyscy

ankietowani rodzice potwierdzili, że ich dzieci uczą się w przedszkolu odróżniać zachowania dobre od złych.

Podczas wszystkich 8 obserwacji zajęć nauczyciele wzmacniali pożądane zachowania dzieci i odpowiednio

reagowali (3/8) na wszelkie ewentualne przejawy zachowań niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami

społecznymi.

Wykres 1j
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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 pochwała słowna wobec grupy, rodzica, dyrektora

2 odwoływanie się do kodeksów grupowych

3 zastosowanie tablicy motywacvyjnej

4 przypominanie umów i pozytywna ocenę ich

respektowania

5 wykorzystanie wzorców bohaterów z literatury dziecięcej

6 przydzielając ważną rolę społeczną

7 tworzenie sytuacji do zaprezentowania społecznie

pożadanej postawy

Jeżeli dziecko zdobędzie czerwoną buzie, co świadczy o

naruszeniu w danym dniu przyjętych norm i zachowań,

to tak aranżujemy dzień i tak kierujemy działania, aby

stworzyć temu dziecku okazję do zaprezentowania

zupełnie innej postaw i aby dzień nie zakończyły takim

znaczkiem.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób reagują Państwo w przedszkolu na zachowania niepożądane dzieci? Jakie to są

zachowania (w tym zdiagnozowane dla dzieci zagrożenia)? [WN] (8379)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Przez bezpośredni kontakt z tym dzieckiem i rozmowę o

zaistniałej sytuacji "tu i teraz".

Podejście do dziecka, nie zwracanie uwagi z drugiego

końca sali, przez kontakt wzrokowy, rozmowę nie na

forum, ale w ciszy w tzw. cztery oczy, twarzą w twarz.

To jest podstawa postępowania.

2 Odwołanie się do kodeksu grupowego. Gdy dziecko się zachowuje niewłaściwie n-l odnosi się do

kontraktu, który w każdej sali ma wymiar ilustracji

obrazkowych, (...) dzieci same na siebie reagują,

pokazują na planszy, która zasada została złamana.

3 Doprowadzenie do zgody w konfliktach rówieśniczych. Jeżeli dochodzi do skrzywdzenia, urażenia, obrażenia

jednego dziecka przez drugie zapraszamy do

przeproszenia się, podania ręki, ale nie tylko przytulenia

się na zgodę. Czasami zachęcamy do wykonania dla

osoby skrzywdzonej laurki na znak pogodzenia.

4 Informowanie rodziców. Jeżeli widzimy taką potrzebę rozmawiamy z rodzicami i

ustalamy jednolity front oddziaływań wychowawczych w

domu i przedszkolu.

5 Zaproszenie do "kącika ciszy".

6 Zachęta do podjęcia innej aktywności zgodnej z

upodobaniami dziecka.

Stwarzamy sytuacje pozwalającą na to, aby dziecko złe

emocje przerobiło prosząc dziecko o wykonanie jakiejś

pracy, podjęcie aktywności zgodnie z upodobaniami

danego dziecka w towarzystwie pomocy lub n-la.

7 Zastosowanie tablicy motywacyjnej. Na tablicy motywacyjnej przywieszamy odpowiednią

buźkę.

8 Zdiagnozowane dla dzieci zagrożenia: Czasami brzydkie słówko, (...) zamykanie się grupy

przyjaciółek w swoim kręgu i próby izolowania innych

dzieci.

9 Współpraca specjalistą. Wsparcie ze strony psychologa dla dziecka, rodziców i

nauczyciela.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co robi się w przedszkolu, aby eliminować niewłaściwe zachowania dzieci? Jakie to są

zachowania? W jaki sposób wzmacnia się zachowania właściwe? Czy Państwo jesteście włączani w te działania?

Jeśli tak, to w jaki sposób? [WPN] (2869)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Zaobserwowane zachowania niewłaściwe to: zdarzają się przepychanki, szczypanie, mazanie,

gniecenie rysunków. Są to wypadki bardzo sporadyczne.

Nie zauważyliśmy dotychczas, by wystąpiły przejawy

nietolerancji rasowej, religijnej, czy też w stosunku do

niepełnosprawnych.

2 Dzieci nie mają czasu na złe zachowanie. Mają duże tempo pracy i zabawy. Są nastawiane na

współpracę. Są empatyczne. Kochają zwierzęta.

3 Wszyscy pracownicy są włączani do pracy nad

właściwym zachowaniem naszych dzieci.

Reagujemy natychmiast. Dzieci o tym wiedzą. Ale przede

wszystkim jesteśmy zawsze uśmiechnięci i gotowi do

pomocy. Często jesteśmy "poduchą", do której

przytulają się dzieci.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane,

ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

W przedszkolu modyfikuje się dziania wychowawcze i profilaktyczne adekwatnie do wniosków

sformułowanych na podstawie prowadzonych analiz.

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają rodziców z zamierzeniami wychowawczymi

i profilaktycznymi, prowadzą rozpoznanie potrzeb w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych. Rodzice

współtworzą ogół norm i zasad obowiązujących w grupach oraz mają wpływ na tablice motywacyjne. To

usprawnia gotowość rodziców do analizy działań wychowawczych i oceny ich skuteczności. Realizowane jest to

podczas codziennych kontaktów, w czasie zebrań grupowych, spotkań Rady Rodziców oraz w ramach konsultacji

indywidualnych. Rodzice powszechnie włączani są do ewaluacji wewnętrznej m.in. w zakresie wymagania

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Z dokonanych analiz formułowane są wnioski, a na

ich podstawie wprowadza się konieczne zmiany. Przykładam ostatnio wprowadzonej modyfikacji było:

poszerzenie zakresu dyżurów pełnionych przez dzieci, wprowadzenie kącików ciszy i emocji, zmiana oznaczeń

na tablicy motywacyjnej, wdrożenie programu promocji zdrowia, poszerzenie zadań proekologicznych

wynikających z misji przedszkola, zatrudnienie psychologa oraz wprowadzenie stałej ewaluacji działań

proekologicznych i prozdrowotnych. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rozmawiali Państwo z nauczycielami na temat skuteczności działań wychowawczych i

profilaktycznych prowadzonych w przedszkolu (dotyczących eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych

zachowań)? (A) [WR] (8362)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Tak Dzieje się to praktycznie na bieżąco codziennie, kiedy

odbieramy dziecko z przedszkola, albo z naszej

inicjatywy, albo z inicjatywy nauczyciela ( ...)

rozmawiamy o tym na zebraniach w grupach, podczas

indywidualnych konsultacji. (...) Jeżeli chodzi o

profilaktykę, to jest ona prowadzona we wszystkich

aspektach, zarówno bezpiecznych zachowań w

przedszkolu, ale i poza nim w konkretnych sytuacjach

życiowych, nasze dzieci czasami nas zawstydzają, swoja

wiedzą o tym jak zachować się w konkretnych

sytuacjach. (...) Widać, że jest to robione w sposób

atrakcyjny, przez piosenkę, wierszyk, np. moja córka

swego czasu śpiewała " nie otwieraj drzwi, bo za nimi

może być ktoś zły", jest to robione przy udziale osób z

zewnątrz: policja, lekarz, ratownik medyczny, leśnik,

itp., przez udział w konkursach zewnętrznych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak oceniają Państwo skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w

szkole? (A) [WR] (11523)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Bardzo wysoko. To tu dzieci uczą się zachowania przy stole, rozkładania

naczyń do posiłku, składania talerzy po posiłku, mówią

nam w domu, jak to robić. . (...) Tablice motywacyjne w

naszej ocenie są dosłownie motywacją do zachowania

dzieci zgodnie ze społecznie przyjętymi normami. Radzą

sobie w różnych sytuacjach nowych, kryzysowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykłady współpracy z rodzicami w zakresie analizy działań wychowawczych i

profilaktycznych. (A) [WD] (8415)

Tab.3

Numer Analiza

1 • analizowanie z rodzicami na bieżąco postępów ich

dziecka • uzgodnienie wspólnie z rodzicami kierunku

oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych • aktywne

uczestnictwo rodziców w uroczystościach i imprezach

organizowanych na terenie przedszkola • stworzenie

klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych

kontaktach •udział w zajęciach otwartych, gdzie rodzice

mają możliwość zaobserwowania swojego dziecka na tle

grupy - po zajęciach odbywają się rozmowy z rodzicami,

w których mogą oni podzielić się swoimi refleksjami nt.

zaobserwowanych zachowań dzieci i oddziaływań

wychowawczych nauczycieli • opiniowanie programu

wychowawczo - profilaktycznego • opiniowanie procedur

zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu • zapoznanie

z kodeksem przedszkolaka • zmodyfikowano

oddziaływania wychowawcze w odniesieniu do dzieci

nadpobudliwych poprzez wprowadzenie kącika ciszy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania podejmuje się w przedszkolu, aby włączyć rodziców do analizy, oceny i

modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych? (A) [WN] (9918)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Na spotkaniach z Radą Rodziców oraz zebraniach

ogólnych analizowane są efekty dziań wychowawczych i

profilaktycznych.

2 Podczas spotkań z rodzicami organizacja przestrzeni do

wymiany informacji, wyrażania opinii.

3 W ramach konsultacji indywidualnych z rodzicami

uzgadniany jest sposób reagowania na określone

zachowania dzieci, ustalane są wspólne kierunki działań

wychowawczych.

4 Włączanie rodziców do ewaluacji wewnętrznej w zakresie

wymagania Kształtowane są postawy i respektowane

normy społeczne.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu

do rozpoznanych potrzeb? Jeśli tak, prosimy o podanie przykładu. (A) [WN] (8399)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 wdrożenie programu promocji zdrowia

2 poszerzono dotychczasowe zadania wynikające z nazwy

przedszkola -Ekoludki.

3 wprowadzono stałą ewaluację działań ekologicznych i

prozdrowotnych

4 w jednej grupie dokonano zmiany piktogramu na tablicy

motywacyjnej - gwiazdki

5 poszerzono zakres dyżurów pełnionych przez dzieci

6 wprowadzono kąciki emocji i ciszy

7 zaangażowano rodziców do prowadzenia warsztatów, np.

plastycznych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wskazać kluczowe działania w przedszkolu podjęte w wyniku monitorowania działań

wychowawczych i profilaktycznych? (A) [WD] (8405)

Tab.6

Numer Analiza

1 Kluczowe działania, które podjęto w placówce, to: •

ujednolicenie zasad dotyczących przynoszenia zabawek

do przedszkola – piątki • ujednolicenie zasad

dotyczących tablicy motywacyjnej oraz systemu nagród i

konsekwencji stosowanych w przedszkolu • poszerzenie

zakresu pomocy psychologiczno– pedagogicznej –

psycholog • udział dzieci w zajęciach z języka

angielskiego, wdrażanie słownictwa j. angielskiego na

wszystkich zajęciach • konsultacje pedagogiczne –

wszystkie grupy- pierwsze czwartki miesiąca •

zmodyfikowano program wychowawczo-profilaktyczny •

podjęto uchwałę i działania służące wejściu placówki do

wojewódzkiej sieci szkół i placówek promujących zdrowie

• wprowadzono program edukacji prozdrowotnej

"Zdrowy przedszkolak" • z rodzicami omawiana jest

skuteczności oddziaływań wychowawczych •

wprowadzono nowe kąciki zainteresowań: teatralny,

relaksacyjny • zakupiono i zobowiązano nauczycieli do

używania kamizelek odblaskowych, zwiększając tym

samym świadomość dotyczącą bezpieczeństwa •

przeszkolono nauczycieli i wdrożono w grupach starszych

program zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" •

wprowadzono w grupach kąciki emocji i wyciszenia •

wprowadzono czytanie bajek terapeutycznych nt.

tolerancji, równego traktowania, poprzez propagowanie i

realizowanie akcji "Cała Polska czyta dzieciom".


