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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie

podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28-01-2016 - 05-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Halina Cyrulska, Elżbieta Obarek-Gałka. Badaniem objęto 18 dzieci (rozmowa
z dziećmi), 74 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 5 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny

z dyrektorem

placówki,

grupowy

z przedstawicielami

partnerów

przedszkola,

grupowy

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i przedszkola. Na podstawie zebranych danych
został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
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Obraz placówki

Przedszkole Świętej Anny w Łodzi funkcjonuje od września 2012 roku. Jest katolickim przedszkolem
niepublicznym, organem prowadzącym jest Parafia Św. Anny. Budynek przedszkolny, dwukondygnacyjny
z salami przedszkolnymi, został zaadaptowany po dawnym budynku katechetycznym. Przedszkole korzysta
także z przylegającej do budynku kaplicy, która pełni rolę miejsca kultu, ale też sali widowiskowej oraz sali
do zajęć dodatkowych (np. gimnastyki, nauki tańca).
Przedszkole posiada własną kuchnię i stołówką, wyposażone jest w windę. Plac zabaw jest duży, z piaskownicą,
huśtawkami

i zjeżdżalniami,

znajduje

się

na nim

góralska

bacówka

z toaletą.

Wejście

do przedszkola

zabezpieczone jest domofonem, przedszkole posiada monitoring, czynne jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 17.00.
Dziecko jest najważniejszym podmiotem w całym procesie edukacyjnym. Przedszkolaki są aktywne, szybko
adaptują się do życia przedszkolnego czemu sprzyjają zróżnicowane wiekowo grupy oraz stosowana w placówce
pedagogika Marii Montessori, pozwalająca dziecku na indywidualne tempo i wszechstronny rozwój. Dzieci lubią
przebywać w przedszkolu i podejmują różnorakie inicjatywy. Rodzice włączają się w podejmowane działania.
W przedszkolu działa zespół muzyczny złożony z rodziców i nauczycieli, który często uświetnia uroczystości
kościelne z udziałem dzieci. Przedszkole podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.
W przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, oferta zajęć dodatkowych obejmuje język angielski,
rytmikę, tańce, gimnastykę korekcyjną, teatrzyki, wyjazdy do teatru, audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne
i wycieczki do ciekawych miejsc, oferta zawarta jest w cenie czesnego. Przedszkole bierze udział w programach
edukacyjnych takich jak "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" czy projekcie ekologicznym. Ponadto, w tym roku
szkolnym wszystkie grupy w ramach prowadzonego w placówce projektu, poznają kontynenty i różne kultury,
uczą się wrażliwości na potrzeby innych, tolerancji i wzajemnego szacunku.
W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu przebywa 100 dzieci, w pięciu grupach. W każdej grupie są dzieci
w wieku 3- 6 lat.
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

Przedszkole Świętej Anny

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Łódź

Ulica

al. Śmigłego Rydza

Numer

24/26

Kod pocztowy

93-281

Urząd pocztowy

Łódź

Telefon

42 207-24-50

Fax
Www

przedszkole.dominikanki.pl

Regon

10147949600000

Publiczność

niepubliczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

100

Oddziały

5

Nauczyciele pełnozatrudnieni

8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

20

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

12.5

Województwo

ŁÓDZKIE

Powiat

Łódź

Gmina

Łódź

Typ gminy

gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Poziom podstawowy:
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Poziom wysoki:
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Dzieci są aktywne
Poziom podstawowy:
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele
stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Poziom wysoki:
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Poziom podstawowy:
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka.
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Poziom wysoki:
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
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Wnioski

1. Przedszkole

działa

według

koncepcji

pracy

akceptowanej

przez

całą

społeczność.

Koncepcja

modyfikowana jest z udziałem rodziców, w celu zapewnienia prawidłowego i wszechstronnego rozwoju
dzieci.
2. Realizowane w przedszkolu zadania, prowadzone w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, mocno
angażują dzieci i inspirują je do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci z dużym entuzjazmem
podejmują działania własne, pracują na samodzielnie wybranych pomocach rozwojowych, chętnie
uczestniczą w zajęciach grupowych oraz biorą aktywny udział w licznych działaniach na rzecz
społeczności lokalnej i środowiska rodzinnego.
3. Przedszkole skutecznie rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci oraz ich sytuację społeczną. Organizuje
działania wspomagające ich rozwój – do indywidualnych potrzeb dzieci dostosowuje rozwiązania
organizacyjne i programowe, zapewnia pomoc specjalistów, proponuje liczne zajęcia dodatkowe
rozwijające ich zainteresowania i zdolności.
4. Nauczyciele skutecznie budują w dzieciach przekonanie, że wierzą w ich możliwości, sprzyja to
rozwijaniu samodzielności i daje dzieciom poczucie wiary we własne siły.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na chrześcijańskim systemie wartości, współpracy
z rodziną w wychowaniu dziecka. Przedszkole działa w oparciu o pedagogikę Marii Montessori,
wszystkie podejmowane działania związane są z zapewnieniem dziecku wszechstronnego rozwoju
i poczucia bezpieczeństwa. Rodzice znają założenia koncepcji pracy przedszkola, akceptują je,
a także włączają się w ich realizację i modyfikują w razie potrzeby.

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
Przedszkole posiada własna koncepcję pracy, która została spisana w formie dokumentu. Koncepcja pracy
przedszkola oparta jest na chrześcijańskim systemie wartości, współpracy z rodziną w wychowaniu dziecka,
zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa. W przedszkolu organizowane są szkolenia dla dzieci np. "Jak
bezpiecznie korzystać z windy, schodów", organizowane są spotkania z policjantami z prewencji, strażnikami
miejskimi. Placówka pracuje wg założeń pedagogiki M. Montessori. Dyrektor, jak i nauczyciele

podczas

wywiadów wymienili najważniejsze założenia koncepcji, uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci oraz
zidentyfikowane oczekiwania środowiska. Dużą wagę w przedszkolu przywiązuje się do poszanowania symboli
narodowych, świąt np.: 3 Maja, 11 listopada, dzieci poznają historię i tradycje narodowe. Zdaniem dyrektora
i nauczycieli rodzina wychowuje, przedszkole wspomaga rodzinę w jej podstawowej funkcji wychowawczej.
Rodzice włączani są w różne działania podejmowane w przedszkolu, przygotowują przedstawienia, zapraszani są
do przedszkola w celu przedstawienia zawodu, funkcjonuje zespół muzyczny złożony z rodziców i pracowników
przedszkola uświetniający z udziałem dzieci m.in. liturgię. W przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla
rodziców. Dzieci uczone są samodzielności, współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo. Starsi uczą się
pomagać młodszym. Dyrektor przedszkola dba o wyposażenie sal dostosowane do potrzeb dzieci, przedszkole
posiada bezpieczny własny plac zabaw. W placówce odbywają się różnorodne zajęcia rozwijające talenty dzieci,
występy artystyczne, wyprawy do kina, teatru, raz w roku organizowane jest przedstawienie, w którym dzieci
grają dla dzieci (Teatr Odoriko). Przedszkole posiada dużą ofertę różnorodnych zajęć dodatkowych: rytmika,
taniec, gimnastyka korekcyjna, język angielski. Placówka posiada własną kuchnię zapewniającą posiłki zgodnie
z potrzebami rozwojowymi dzieci, przedszkole bierze udział w projekcie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy".
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Rodzice znają założenia koncepcji pracy przedszkola i je akceptują. Są z nią zapoznawani przy zapisywaniu
dziecka do placówki, na zebraniach na początku roku szkolnego, podczas rozmów z dyrektorem i nauczycielami.
Dyrektor posiada kontakt mailowy z rodzicami, którzy na bieżąco są informowani o planowanych wydarzeniach
w przedszkolu. Na stronie internetowej placówki zamieszczane są informacje o przedszkolu, ramowy rozkład
dnia, aktualności z życia placówki. Zdaniem rodziców najważniejsze w pracy przedszkola jest bezpieczeństwo
dzieci, ich wszechstronny rozwój, katolickie wychowanie, a także zaangażowanie nauczycieli w pracę metodą
Marii Montessori, uwzględnianie potrzeb grupy i jednostki. W wywiadzie rodzice przyznali, że w przedszkolu
panuje miła atmosfera, podobają się im grupy mieszane wiekowo. Zauważyli, że przedszkole mogłoby mieć
większe sale oraz salę do zajęć ruchowych.

W wymaganiu "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci" w
odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach
szkoły/placówki:
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
W opinii dyrektora, nauczycieli i rodziców koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy
z rodzicami przedszkolaków. Rodzice zachęcani są do składania propozycji zmian podczas rozmów, zebrań
w grupach, zebrań rady rodziców, a także poprzez kontakt mailowy i telefoniczny. Cała koncepcja przedszkola –
jego powstanie przy parafii, katolicki charakter i prowadzenie metodą Montessori było pomysłem pierwszej
grupy rodziców. Od początku funkcjonowania placówki (2012 r.) odbywa się w nim nauka języka angielskiego.
Inne przykłady inicjatyw rodziców to: - udział dzieci w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” , - założenie
wspólnego zespołu muzycznego rodziców i nauczycieli, - zmiana w prezentach na Mikołaja (zamiast słodyczy –
zabawki edukacyjne), - wycieczki do różnych miejsc (zoo, safari, gospodarstwo agroturystyczne, zaplecze
teatru czy próby w operze), - zajęcia taneczne i udział w Gali Przedszkolaka, - współorganizowanie imprez
przedszkolnych (Dzień Dziecka, Jasełka, Dni Parafii), - zbiórka darów dla Domów Dziecka, - stworzenie mini
biblioteki dla rodziców w przedszkolu. Rodzice wyszli także z inicjatywą wprowadzenie kart pracy dla dzieci, aby
później łatwiej odnalazły się w szkole.
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. Zebrane informacje wskazują,
że rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola, co potwierdzali w przeprowadzonych wywiadach
zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Działania rodziców polegają na: pomocy w przygotowaniu i udziale
w uroczystościach

przedszkolnych

i kościelnych,

wspólnym

przygotowaniu

przedstawień,

śpiewaniu

patriotycznych piosenek np. z okazji Dnia Niepodległości, udziale w akcjach charytatywnych i ekologicznych.
Rodzice

uczestniczą

również

w zajęciach

otwartych

w placówce,

pomagają

przygotowywać

pomoce

dydaktyczne, uzupełniają wyposażanie kącików.
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Wymaganie:
Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W ocenie wszystkich respondentów biorących udział w badaniu dzieci aktywnie uczestniczą
w zajęciach

przedszkolnych,

podczas

których

-

z pomocą

nauczyciela

-

rozwijana

jest

ich

samodzielność w odkrywaniu otaczającego je świata. Obserwacje zajęć i przedszkola pozwalają
stwierdzić, że dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Z własnej inicjatywy
pracują na wybranym przez siebie materiale rozwojowym, proponują tematykę zajęć, a w czasie
wolnym same wybierają zabawy w jakie chcą się bawić, jakie prace wykonywać, z kim i w jakim
miejscu

przebywać.

Chętnie biorą

udział

w licznych

konkursach,

akcjach

charytatywnych,

ekologicznych i prozdrowotnych, a także podejmują szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
i środowiska rodzinnego.

Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w
nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania
różnorodnych aktywności.
Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych i wchodzą w reakcje z innymi dziećmi. Na wszystkich
obserwowanych zajęciach (6/6) dzieci były zaangażowane. Nauczyciele zachęcali je do aktywnego udziału
poprzez stosowanie metody M. Montessori oraz innych aktywizujących metod (metoda projektu, burza mózgów,
ośrodków pracy, metody relaksacyjne, ruchowo - muzyczne, a także eksperymenty). Każdemu dziecku
stwarzano sytuacje do swobodnych wypowiedzi, działań, dzieci mogły według własnego uznania wybierać
pomoce do pracy indywidualnej (łatwy dostęp do materiału rozwojowego - w zasięgu wzroku i ręki dziecka).
Przedszkolaki otrzymywały zadania do wykonania, mogły prezentować swoje umiejętności. Podczas zajęć
nauczycielki stosowały odpowiednio dobrane i różnorodne pomoce dydaktyczne, łączyły naukę z zabawą,
wykorzystywały pomysły dzieci. Ankietowani rodzice potwierdzili, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach
(wykres 1j).

Z wypowiedzi swobodnych dzieci wynika, że najbardziej lubią

zajęcia z języka angielskiego,

gimnastyki, matematyki, tańce, "lubimy pisać z użyciem ruchomego alfabetu, bawić się klockami i inne różne
zabawy np. Posągi, Wszędzie biało, w Star Wars". Partnerzy współpracujący z przedszkolem oraz pracownicy
niepedagogiczni stwierdzili w wywiadach, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Z obserwacji poczynionych
przez tych respondentów wynika, że przychodzące dzieci są uśmiechnięte, nauczycielki, a zwłaszcza siostry
zakonne "emanują dobrocią skierowaną do dzieci, które czują się tutaj bezpiecznie".

Przedszkole Świętej Anny

11/19

Wykres 1j

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Dzieci w przedszkolu wdrażane są do samodzielności. W placówce obowiązuje zasada montessoriańska –
„pozwól mi zrobić to samemu”, nie wyręcza się dzieci. W stołówce dziecko samo nakłada sobie jedzenie i odnosi
talerze. Przedszkolaki samodzielnie myją ręce i zęby, ubierają się i rozbierają, starsi pomagają młodszym.
Dzieci same mogą wybierać zabawy, w które się bawią. Podczas obserwowanych zajęć wszystkie nauczycielki,
w każdej sytuacji zachęcały dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, prowadziły zajęcia w ten sposób, by
dzieci mogły same wybierać zabawy, w które się bawią. Wszyscy respondenci wskazują, że nauczycielki
zachęcają dzieci do samodzielnego wykonywania zadań.

W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące
dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Obserwacje zajęć i przedszkola, wywiady z dyrektorem oraz pracownikami niepedagogicznymi pozwalają
stwierdzić, że dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Po zajęciach grupowych ogólnorozwojowych dzieci z własnej inicjatywy pracują na wybranym przez siebie materiale rozwojowym.
W czasie wolnym same wybierają zabawy w jakie chcą się bawić, jakie prace wykonywać, z kim i w jakim
miejscu przebywać (zarówno w sali jak i na placu zabaw). Dzieci chętnie i z własnej inicjatywy pomagają
młodszym kolegom (np. w czynnościach samoobsługowych, uczą ich jak korzystać z nowego materiału
montessoriańskiego), pełnią obowiązki dyżurnego, sprzątają po skończonej zabawie/pracy, porządkują półki
z pomocami oraz szafki indywidualne. Z dużym zaangażowaniem biorą udział w licznych konkursach, akcjach
pomocowych,

ekologicznych

i prozdrowotnych

(zachęcają

do udziału

w nich

rodziców),

wzbogacają

i uatrakcyjniają zajęcia przynosząc własne książeczki, pomoce, ulubione zabawki w celu zaprezentowania ich
całej grupie. Bardzo lubią działać plastycznie - tworzą prace według własnych pomysłów, z wykorzystaniem
różnych technik, materiałów i przyborów. Decydują, gdzie i jaką pracę można w przedszkolu wywiesić, a którą
zabiorą do domu. Dało się zauważyć, że na terenie przedszkola dostępne są informacje/wytwory dziecięce
dotyczące działań plastyczno - konstrukcyjnych zainicjowanych przez same dzieci. Dominują ekspozycje,
wystawy związane z omawianą tematyką - lądy Arktyki i Antarktydy (w ramach realizowanego projektu
"Kontynenty"). Są to: prace indywidualne, makiety grupowe, m.in. z wykorzystaniem styropianu, plastikowych
kubeczków, papierowych tacek, masy solnej, papierowej, drewna, sylwet zwierząt i ludzi. Nauczyciele
wykorzystują pomysły dzieci do ich rozwoju. Pomagają w ich realizacji, wzmacniają pomysłowość i kreatywność
przedszkolaków. Rozwijają ich zainteresowania, kształtują czynności samoobsługowe, umiejętności społeczne,
wspierają ich w rozwijaniu czynności intelektualnych, pogłębiają wiadomości dzieci na interesujące ich tematy.
Umożliwiają

im

podejmowanie

samodzielnych

decyzji, wyciąganie

wniosków,

wypowiedzenie

się

w grupie, proponują zadania zgodnie z ich możliwościami, zainteresowaniami i uzdolnieniami. Często udzielają
dzieciom pochwał, służą pomocą i wsparciem. Stosują zasadę porządku (logicznie i przejrzyście zorganizowana
sala przedszkolna) i wolności (swoboda wyboru materiału, miejsca i czasu pracy).

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

podejmują

szereg

inicjatyw

na rzecz

społeczności lokalnej

i środowiska rodzinnego,

co podkreślili dyrektor, rodzice oraz partnerzy współpracujący z przedszkolem. Najczęściej są to uroczystości
przedszkolne z udziałem rodzin dzieci i członków parafii (pikniki przedszkolno - parafialne, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Mamy, Gala Tańca Przedszkolaka, święto parafii i przedszkola); uroczystości kościelne (- Msze
święte - są ministrantami, biorą czynny udział w liturgii, - procesje Bożego Ciała - sypanie kwiatków,
dzwonienie dzwoneczkami, - pochód Trzech Króli, - prymicje, - kolędowanie, - festyn parafialny, - Jasełka);
składanie życzeń kapłanom. Wspólnie z rodzicami biorą udział w akcji "Szlachetna paczka", zbiórkach środków
higienicznych, zabawek i pomocy edukacyjnych dla dzieci z Domów Dziecka i na misje w Kamerunie, zbiórkach
plastikowych nakrętek na wózki inwalidzkie dla chorych dzieci. Troszczą się o środowisko zbierając zużyte
baterie i makulaturę, uczą się segregować odpady i zdrowo odżywiać (udział w programie promującym
prawidłowe nawyki żywieniowe "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"). Dzieci są częstymi gośćmi w bibliotece
osiedlowej, chodzą na wycieczki do miejsc w najbliższym otoczeniu (np. bazar, kwiaciarnia, fryzjer, poczta,
szkoła podstawowa - wspólne zajęcia z uczniami), biorą udział w konkursach i projektach ekologicznych.
Z okazji Dnia Dziecka uczestniczyły w niecodziennym przedstawieniu, bo wykonanym dla nich przez rodziców
i nauczycieli przedszkola.
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Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele, we współpracy ze specjalistami, rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe

oraz

sytuację

społeczną

każdego

dziecka.

W wyniku

prowadzonych

działań

diagnostycznych nauczyciele planują i podejmują szereg działań służących wspomaganiu rozwoju
dzieci. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju programowi edukacji (pedagogika Marii Montessori)
i udzielanej

pomocy

specjalistycznej, wszechstronnie

rozwijają

umiejętności

dziecka, przeciwdziałają problemom z nauką, a tym samym dobrze przygotowują dzieci do edukacji
szkolnej.

Rodzice

mocno

wierzą, że

wsparcie,

jakiego

udziela

przedszkole,

odpowiada

indywidualnym potrzebom dzieci i wpływa na ich szeroki rozwój.

Obszar badania:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
Najważniejszym działaniem prowadzącym do rozpoznania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych
dzieci jest systematyczna obserwacja pedagogiczna i postawienie trafnej diagnozy - warunkującej właściwe
podejście do planowania i prowadzenia pracy pedagogicznej oraz specjalistycznej z dzieckiem. Badanie
prowadzone jest w oparciu o „Kartę diagnozy dziecka”. Pomocne w tym są: obserwacja dzieci podczas pracy
z materiałem rozwojowym i zabaw, analiza wytworów dziecięcych, rozmowy i wywiady z rodzicami (poznanie
rodziny), analiza karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz specjalistyczne badania logopedyczne,
ortopedyczne, a także badania dzieci 5 i 6 letnich w zakresie dojrzałości szkolnej – przeprowadzone przez
pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku prowadzonego rozpoznania za najważniejsze
potrzeby

rozwojowe

dzieci

nauczyciele

uznali

potrzebę

bezpieczeństwa,

adaptacji

i akceptacji,

ruchu,

przynależności do grupy rówieśniczej, kraju, integracji i kontaktu z innymi dziećmi, potrzeby duchowe (miłość,
piękno, dobro, prawda), potrzebę poznania świata, przestrzegania zasad i uczenia się przez zabawę. Diagnoza
wykazała, że w bieżącym roku szkolnym znaczna grupa dzieci potrzebuje planowego wsparcia. I tak: ponad 40
dzieci potrzebuje wsparcia logopedycznego (z tego systematyczną pomoc logopedyczną w przedszkolu
otrzymuje 30 dzieci), tyle samo dzieci nowo przyjętych potrzebowało i nadal potrzebuje wsparcia w adaptacji
i integracji z grupą, u około 60 dzieci wykryto wady postawy (są korygowane w czasie ćwiczeń z gimnastyki
korekcyjnej, zajęć ruchowych; nauczyciele przypominają również dzieciom o zachowaniu prawidłowej postawy
podczas codziennych czynności), z grupy 44 dzieci 5 i 6 letnich około 30 wymaga ćwiczeń w zakresie motoryki
małej oraz przygotowania do nauki pisania i czytania. Ponadto jedno dziecko ma rozpoznany autyzm
(orzeczenie), kolejne jest dzieckiem nadpobudliwym, wykazującym zaburzenia zachowania (opinia), inne
choruje na padaczkę i wymaga szczególnej troski i uwagi. 7 dzieci ma alergie pokarmowe lub wymaga
specjalnej diety (np. z powodu nadwagi), 3 dzieci ma trudną sytuację rodzinną. Z prowadzonego badania
ewaluacyjnego wynika, że przynajmniej kilka razy w roku nauczyciele rozmawiają o możliwościach i/lub
potrzebach dzieci z ich rodzicami (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji
działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia
specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
W oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości dzieci nauczyciele planują i podejmują liczne działania edukacyjne
wspomagające ich rozwój. Pracują według pedagogiki Marii Montessori (pedagogika doświadczeń), wnikliwie
obserwują dziecko, poznają je i "podążają" za jego rozwojem. Dają mu odpowiedni czas na adaptację, stosują
zasadę stopniowania trudności, szanują jego wybory, dostosowują zajęcia do potrzeb i możliwości dziecka.
Często tematy zajęć przygotowują w oparciu o zainteresowania dzieci. Pracę z dzieckiem opierają na pracy
indywidualnej z materiałem rozwojowym (specjalistyczne pomoce edukacyjne), wykazując postawę gotowości
do pomocy dziecku i współpracy z nim. Otoczenie i wyposażenie grup tworzą zgodnie z założeniami pedagogiki
Montessori. Do dyspozycji dzieci są: kącik ćwiczeń dnia praktycznego, religijny, wychowania kosmicznego,
kształcenia zmysłów, matematyczny, językowy, plastyczny. Dużo czasu spędzają z dziećmi w doskonale
wyposażonym ogrodzie przedszkolnym, gdzie przedszkolaki mają możliwość obcowania z naturą i zaspokajania
potrzeby ruchu. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami/opiekunami dzieci, organizują zajęcia ze
specjalistami (gimnastyka korekcyjna, logopedia, spotkania z pedagogiem) oraz zajęcia dodatkowe rozwijające
i wspomagające rozwój dziecka (rytmika, nauka tańca, język angielski, religia, zajęcia z ciekawymi ludźmi).
Chętnie wychodzą z dziećmi w najbliższe środowisko - biblioteka, poczta, kwiaciarnia, piekarnia, fryzjer, pobliski
bazarek, a także do teatrów (Muzycznego, Baśniowa Kawiarenka). Cyklicznie odbywają się na terenie
przedszkola audycje muzyczne i spotkania z Teatrem Eden (przypowieści biblijne) oraz Teatrem Pacuś
(przedstawienia z morałem). Nauczyciele doskonalą się zawodowo uczestnicząc w licznych konferencjach,
warsztatach, kursach i szkoleniach zewnętrznych oraz działaniach samokształceniowych (literatura fachowa,
wymiana

spostrzeżeń,
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rozmowy

między

nauczycielami)

z zakresu

metody

Montessori

oraz

innych
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wykorzystywanych w pracy z dziećmi metod nauczania, w tym aktywizujących, a także innych przydatnych
w pracy z dzieckiem zagadnień. Rodzice są głęboko przekonani, że nauczyciele traktują dzieci w sposób
uwzględniający ich potrzeby i możliwości, co przedstawia tabela 1.
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
1

Cytaty

W przedszkolu nauczyciele traktują dzieci w sposób

- wsparcie dzieci w trudnościach (rozmowa, przytulenie),

uwzględniający ich potrzeby i możliwości:

- pomoc w okresie adaptacyjnym, - znajomość potrzeb
dzieci, - nauka samodzielności (w ubieraniu, jedzeniu,
toalecie itp.), ale też pomoc, jak jest taka potrzeba, rzetelne informowanie rodziców/opiekunów o
możliwościach i problemach dziecka, - doradzanie
rodzicom, - organizowanie zajęć ruchowych i na
powietrzu, - dawanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
otaczanie ich troską, - rozwijanie talentów dziecięcych
(muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne), zauważanie dzieci o szczególnych potrzebach (pomoc i
wsparcie w rozwoju), - indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania, - troska o dobre przygotowanie
dzieci do nauki w szkole, - nauka szacunku dla każdego
człowieka (chorych, niepełnosprawnych, prezentujących
różne kultury, zwyczaje), - utrzymywanie kontaktu z
absolwentami przedszkola, - pomoce o różnym stopniu
trudności ułożone w kącikach tematycznych i dostępne
dla dzieci, - korzystanie z pomocy specjalistów
(logopeda, ortopeda, pedagog), - prowadzenie
urozmaiconych i różnorodnych zajęć –ciekawych dla
dzieci

W wymaganiu "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o
działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada
potrzebom ich dzieci.
W ocenie rodziców pomoc, jaką dzieci otrzymują w przedszkolu, jest odpowiednia do ich potrzeb. Zdaniem
niemal wszystkich ankietowanych rodziców ich dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień
i zainteresowań (wykres 1j), a także na pomoc w pokonywaniu trudności (wykres 2j). Rodzice są również
przekonani, że nauczyciele wierzą w możliwości ich dziecka i dają mu to do zrozumienia (wykres 3j).

Wykres 1j
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Wykres 2j
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Wykres 3j
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