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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 18-05-2016 - 25-05-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Małgorzata Wesołowska, Małgorzata Marecik. Badaniem objęto 18 dzieci (wywiad

grupowy), 51 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 4 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem przedszkola, grupowy z partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. 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

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 Samorządowe w Woli Radziszowskiej wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych rozpoczęło

swoją działalność 1 września 2000 r. Mieści się ono w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

w centrum wsi, pośród zielonej przestrzeni i w pobliżu kompleksu sportowego Parafialnego Klubu Sportowego.

Obecnie placówka liczy 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 89 dzieci w wieku od 3 do 6 lat głównie

z terenu Woli Radziszowskiej. Dzieci bawią się w słonecznych i dobrze wyposażonych salach. Korzystają z placu

zabaw pozyskanego w ramach programu "Radosna szkoła", wyposażonego w sprzęt ogrodowy i bezpieczną

nawierzchnię.

Przedszkole położone jest w oddaleniu od ruchliwych ulic, co sprzyja organizacji wycieczek i spacerów, których

celem jest prowadzenie obserwacji oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Przedszkole posiada

certyfikaty "Bezpieczne przedszkole" i "Kraina zdrowia". Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez

i wydarzeń. Działania przedszkola skupiają się wokół tematyki: patriotycznej, regionalnej, społecznej,

ekologicznej, prozdrowotnej i bezpieczeństwa. Przedszkole od kilku lat organizuje gminny konkurs recytatorski

lub plastyczny poświęcony twórczości Marii Konopnickiej, patronki Przedszkola.

Dzieci biorą udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez przedszkola z terenu Gminy

Skawina, a także przeglądach i akcjach charytatywnych, np.: "Góra grosza", "Ciasteczka szczęścia". Dzieci

uczestniczą w wycieczkach plenerowych oraz spektaklach teatralnych (m.in. w Teatrze Bagatela). Goszczą

w Muzeum Historycznym i Regionalnym w Skawinie i uczestniczą w warsztatach plastycznych organizowanych

przez pracowników muzeum. Poznają zabytki Woli Radziszowskiej oraz są częstymi gośćmi miejscowej Izby

Regionalnej.

Wszystkie przedszkolaki aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie wsi promując

przedszkole i swoje umiejętności. Przedszkole podejmuje współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami,

przez co buduje własny autorytet i szeroko promuje wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym. We

współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną i Filią Biblioteki Miejskiej w Skawinie znajdującą się na terenie wioski,

podejmuje ciekawe inicjatywy, których celem jest wyzwalanie u dzieci kreatywności oraz rozwijanie talentów

w kontakcie ze sztuką i dziecięcą literaturą.

Ciekawą i atrakcyjną imprezą, podjętą we współpracy nauczycieli, rodziców szkoły i przedszkola, jest

integracyjny bal andrzejkowy i karnawałowy przedszkolaków z uczniami szkoły podstawowej, prowadzony przez

Samorząd Uczniowski. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i angażują się w uroczystości o charakterze

rodzinnym: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Obchody Dnia Dziecka, festyn rodzinny pod nazwą

"Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma".

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Rodzice doceniają podejmowane działania

integrujące społeczność, a także ofertę imprez, uroczystości, akcji charytatywnych oraz przedsięwzięć

o charakterze patriotycznym i regionalnym. Zadowala ich przygotowanie dzieci do dalszego etapu edukacji oraz

kształtowanie postaw w kontakcie z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, w tym rozwój uzdolnień i zainteresowań m.in. poprzez
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organizowanie zajęć: rytmiki, języka angielskiego, zajęć logopedycznych, zajęć plastyczno-technicznych, zajęć

muzyczno-tanecznych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole
Patron Maria Konopnicka

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Wola Radziszowska

Ulica

Numer 500

Kod pocztowy 32-053

Urząd pocztowy Wola Radziszowska

Telefon 122754232

Fax 122754232

Www

Regon 35627803000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 89

Oddziały 4

Nauczyciele pełnozatrudnieni 6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14.83

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat krakowski

Gmina Skawina

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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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 realizuje akceptowaną przez wszystkie zainteresowane podmioty koncepcję pracy

uwzględniającą potrzeby i możliwości dzieci, a także oczekiwania rodziców.

2. Nauczyciele poprzez wspieranie dzieci w podejmowaniu aktywności, wdrażanie ich

do samodzielności, kształtowanie postaw zgodnych z wartościami i normami społecznymi oraz

podejmowanie działań mających na celu eliminowanie zagrożeń przyczyniają się do pełniejszego ich

rozwoju.

3. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach w przedszkolu, wykazują się samodzielnością,

jednak zbyt rzadko podejmują działania, które wynikają z ich inicjatywy.

4. Przedszkole podejmuje współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami poprzez co buduje

własny autorytet i szeroko promuje wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym.

5. Zbyt małe szatnie i korytarz przedszkola utrudniają wykonywanie czynności samoobsługowych

(ubieranie , rozbieranie się) oraz prezentowanie rodzicom prac dzieci.

6. Brak strony internetowej przedszkola i kontaktów mailowych z nauczycielami utrudnia

pozyskiwanie przez rodziców informacji o działalności przedszkola.

7. Pomimo, że w przedszkolu jest realizowana podstawa programowa, to w opinii rodziców dzieci

zbyt rzadko realizują zajęcia poza Przedszkolem i zbyt rzadko wyjeżdżają na wycieczki poza teren

Woli Radziszowskiej.



Przedszkole 9/19

      

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole posiada koncepcję pracy, w której szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie

dzieciom wszechstronnego rozwoju i wspieranie działania dziecka w różnych formach aktywności.

Rodzice znają koncepcję pracy i ją akceptują, włączają się w modyfikację koncepcji pracy

przedszkola, zgłaszają swoje propozycje, współuczestniczą w organizowaniu uroczystości

przedszkolnych i wycieczek.

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

Założenia koncepcji pracy przedszkola i ich realizacja są spójne i adekwatne do potrzeb dzieci i środowiska,

w którym przedszkole funkcjonuje. Do najważniejszych założeń koncepcji należy wspomaganie

wszechstronnego rozwoju dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, wyrównywanie

szans rozwojowych pomiędzy dziećmi z różnych środowisk, wspieranie działania dziecka w różnych dziedzinach

aktywności, rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,

pomaganie dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć oraz wdrażanie do zachowań

społecznie akceptowanych. Założenia koncepcji wskazują na to, że przedszkole ma być przyjazne dziecku,

rodzicom i środowisku, jest miejscem radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania świata, a także gwarancją

sukcesu na starcie w dorosłość. Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę,

posiada certyfikat „Bezpieczne przedszkole” i „Kraina zdrowia”. Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz

imprez i wydarzeń. Przedszkole realizuje działania, które odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom środowiska

lokalnego, np. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, bada losy absolwentów, organizuje spotkania

integracyjne dzieci w szkole z udziałem przedszkolaków, odbywają się wspólne imprezy i występy w szkole i w

przedszkolu. Przedszkole propaguje w środowisku lokalnym postawy proekologiczne, przedszkolaki uczą się

o segregacji śmieci (mogą skorzystać ze śmietników segregacyjnych na odpady - szkło, plastyk, papier), biorą

udział w akcji "Sprzątanie świata". W przedszkolu dba się o bezpieczeństwo dzieci, organizowane są spotkania

z Policją "Bezpieczny przedszkolak" (uświadomienie dzieciom noszenia odblasków), uczy się przedszkolaki 

umiejętnego zachowania w sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu i bezpieczeństwu, dzieci biorą udział

w warsztatach "Pierwsza pomoc przedmedyczna", w spotkaniach edukacyjnych z funkcjonariuszem Straży

Miejskiej, strażakiem, pielęgniarką. Poza tym przedszkolaki uczestniczą w różnych zajęciach rozwijających

m.in.: - muzycznych, proponowanych w takich formach jak: rytmika, zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy,

bal na powitanie wiosny, - ruchowych: zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, zajęcia sportowe w sali
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gimnastycznej, - teatralnych: wystawienie jasełek dla mieszkańców wsi, koncert kolęd i pastorałek dla

mieszkańców Woli Radziszowskiej, przygotowanie uroczystości "Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Mamy i Taty”. 

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

Rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola, która jest dostępna na stałym miejscu w przedszkolu

w szatni przy głównym wejściu. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola rodzice mogą znaleźć w kierowanej

do nich gazetce. W sierpniu na spotkaniu organizacyjnym każda nauczycielka w swojej grupie prezentuje

rodzicom cele i zadania koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny oraz sposoby realizacji założeń

koncepcji z dostosowaniem działań do poziomu umiejętności dzieci oraz ich wieku. Znajomość treści koncepcji

rodzice potwierdzają składając podpis pod protokołem ze spotkania. Rodzice twierdzą, że mają wpływ

na koncepcję pracy przedszkola, są z niej zadowoleni ponieważ ich prośby, uwagi i sugestie są brane

pod uwagę. Istotne sprawy są omawiane z rodzicami na zebraniach z nauczycielami i Dyrektorem przedszkola.

Działania jakie są podejmowane przez przedszkole uwzględniają rozpoznane potrzeby przedszkolaków, praca

z dziećmi jest indywidualizowana a rodzice są zapraszani do czynnego udziału w życiu przedszkola. Rodzice

angażują się w uroczystości i imprezy przedszkolne, wytwory dziecięce są prezentowane rodzicom na bieżąco

na wystawie w przedszkolu, nauczyciele prowadzą badania przesiewowe i wskazują rodzicom, które dzieci

wymagają np. zajęć z logopedą. Podczas wywiadu rodzice stwierdzili, że przedszkolaki zbyt rzadko wyjeżdżają

na wycieczki poza teren wsi, a także zbyt rzadko realizują zajęcia dydaktyczne poza przedszkolem. Najczęściej

wychodzą na spacery i na plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu. Rodzice zgłosili również swoje uwagi

w związku z brakiem kontaktu mailowego z nauczycielami i brakiem strony internetowej przedszkola, która

mogłaby służyć rodzicom jako źródło informacji o jego działalności.

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.

Przedszkole stwarza rodzicom możliwość udziału w modyfikacji jego koncepcji pracy. Podczas pierwszego

zebrania nauczyciele rozmawiają z rodzicami o organizacji pracy przedszkola, każdy rodzic może się odnieść

do założeń koncepcji pracy. Poza tym rodzice mają możliwość wypełnienia ankiety (kwestionariusz ankiety

dotyczy oczekiwań rodziców wobec przedszkola i wyrażenia opinii o jego pracy), porozmawiania indywidualnie

z wychowawcami i Dyrektorem przedszkola,  rodzice mogą zgłaszać Dyrektorowi wnioski wypracowane przez

Radę Rodziców. Rodzice biorą udział  przy ustalaniu planu i terminów wycieczek, wyposażeniu dzieci

w niezbędne do zajęć pomoce, wyposażeniu sal w nowe szafki, mebelki, wykładziny dywanowe. Rodzice biorą

aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych, imprezach, konkursach np.: w święcie owoców i warzyw,

pomagają przy zakupie zabawek, gier, dyplomów, upominków i nagród, przygotowują stroje, rekwizyty. Rodzice

robią zdjęcia podczas ważnych wydarzeń przedszkolnych np.: Mikołaj, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka.

Poza tym rodzice czynnie uczestniczą w pikniku rodzinnym i prowadzą różne konkursy. Pod wpływem opinii

rodziców wydłużono czas pracy przedszkola, zmieniono wyposażenie sal oraz nastąpiła zmiana organizacji balu

karnawałowego (w dzień powszedni, a nie w weekend). Jedna z ważniejszych kwestii zgłaszanych przez
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rodziców dotyczy zbyt małej szatni dla dzieci, co jest szczególnie uciążliwe w okresie zimowym w godzinach

porannych. 

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

Rodzice współdecydują w uzgadnianiu uroczystości, wycieczek i dodatkowych atrakcji poprzez ustalanie ich

miejsca i terminu, ustalają nagrody na konkursy, poddają propozycje zakupu sprzętu, zabawek, akcesoriów

plastycznych. Ponadto przygotowują dla dzieci stroje do występów i organizują poczęstunek dla zapraszanych

gości. Rodzice biorą udział w zajęciach jako zaproszeni goście, opowiadają o swoich zawodach np. policjant,

weterynarz, kucharka, wspierają wychowawców w sprawowaniu opieki podczas wycieczek i wyjazdów,

pomagają w uroczystościach przedszkolnych, czynnie uczestniczą w piknikach rodzinnych. Rodzice decydują

również o udziale dzieci w konkursach i zajęciach dodatkowych, podejmują inicjatywę o gromadzeniu własnych

środków finansowych i decydują o ich wydatkowaniu.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkolaki chętnie uczestniczą w różnych zajęciach organizowanych w przedszkolu. Nauczyciele

angażują dzieci do aktywności i samodzielności w podejmowanych działaniach oraz

do uczestniczenia w uroczystościach organizowanych na rzecz środowiska lokalnego, jednak

w niewielkim stopniu umożliwiają dzieciom podejmowanie działań z własnej inicjatywy.

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.

Prawie wszystkie dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w przedszkolu (rys.1). Rodzice chętnie

posyłają dzieci do przedszkola ponieważ "lubią do niego chodzić, z entuzjazmem opowiadają o zajęciach,

zabawach, wycieczkach i spotkaniach z gośćmi". Przedszkolaki są zaangażowane w zajęcia, na których

wykorzystywane są aktywne metody pracy, np. metoda pedagogiki zabawy Klanza, czy metoda aktywnego

słuchania muzyki. Nauczyciele rozwijają aktywność ruchową dzieci stosując np: metodę gimnastyki twórczej R.

Labana i  metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, poza tym wykorzystują elementy  bajkoterapii

i muzykoterapii. Ponadto nauczyciele w trakcie zajęć wykorzystują pomoce dydaktyczne wykonane przez siebie

lub zakupione z budżetu przedszkola, angażują dzieci wykorzystując literaturę, bajki, wiersze, opowiadania

(zajęcia z udziałem autorów książek dla dzieci, różnorodną muzyką, dostosowane zadania do możliwości dzieci),

wykorzystują pasję i zainteresowania dzieci (dziecko opowiada innym kolegom o tym, co go interesuje, co wie

na dany temat), organizują imprezy wg. opracowanego kalendarza, przygotowują wspólny temat dla całego

przedszkola, np. zdrowe odżywianie (Święto marchewki), zmieniają i wzbogacają kąciki zainteresowań, służą

własnym przykładem (dzieci chętniej bawią się wspólnie z nauczycielem), zapraszają gości na zajęcia,

współpracują z różnymi instytucjami (np. Policją, Strażą Miejska, biblioteką, OSP), proponują lubiane przez

dzieci zabawy muzyczno-ruchowe, tematyczne, plastyczno-konstrukcyjne. Przedszkolaki chętnie uczestniczą

w wycieczkach w ciągu roku szkolnego, które wynikają z realizacji podstawy programowej (do lasu, na łąkę,

do gospodarstwa agroturystycznego, muzeum historycznego). W przedszkolu organizuje się wiele konkursów,

w których dzieci biorą aktywny udział, np. konkurs na warzywnego stworka, konkurs palm. Podczas

obserwowanych zajęć dzieci wykonywały polecenia nauczyciela, zgłaszały się do odpowiedzi, podejmowały

aktywność słowną, ruchową, twórczą, plastyczną, konstrukcyjną. W przedszkolu prowadzone są zajęcia

rytmiczne, w których uczestniczą wszystkie dzieci, a także zajęcia z języka angielskiego, religii oraz zajęcia

logopedyczne i terapia pedagogiczna. 
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Wykres 1j

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Zdaniem respondentów dzieci są wdrażane przez nauczycieli do samodzielności głównie w zakresie

wykonywania różnych czynności samoobsługowych i porządkowych. Odbywa się to poprzez: • pokazywanie

dzieciom jak należy zapinać kurtkę, ubierać buty itp.; • uczenie takich czynności, takich jak zawiązywanie

butów, zakładanie pantofli, poprzez stosowanie odpowiednio dobranej formy zabawy, np. modele ze

sznurowadłami, guzikami, ubieranie lalki; • nie wyręczanie dzieci podczas ubierania się, gdy wychodzą

na spacer, tylko pomaganie i wspieranie; • stosowanie zachęty słownej, oklasków, unikanie negatywnych uwag.

Poza tym przedszkolaki pomagają w  nakrywaniu stolików przed posiłkami, samodzielnie sprzątają w kącikach

tematycznych, samodzielnie wykonane prace wywieszają na gazetce. Nauczyciele umożliwiają dzieciom

wybranie odpowiedniej techniki wykonania prac plastycznych, prezentują talenty i zdolności dzieci podczas

imprez i uroczystości przedszkolnych. Dzieci mają możliwość wyboru zabawy oraz zabawek, którymi chcą się

bawić. Samodzielnie wykonują zadania w kartach pracy i prace plastyczne (rysują, malują, wycinają, lepią

z plasteliny). Dzieci mają przydzielane określone zadania - pełnią role dyżurnych podczas posiłków oraz

w łazience, pomagają nauczycielom w przygotowaniu i rozkładaniu materiałów do zajęć (rozdają karty pracy,

kredki oraz inne potrzebne materiały), podlewają kwiatki. Po skończonej zabawie, sprzątają po sobie zabawki,

segregują i odkładają je na swoje miejsce. Nauczyciele dają możliwość wykonywania dzieciom samodzielnych

prac na dany temat. Motywują dzieci do samodzielności stosując nagrody i pochwały, np. za samodzielne

ubranie się, czy wykonaną pracę. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele wdrażali dzieci do samodzielności

podczas wykonywania różnych zdań.
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W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące

dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

Nauczyciele umożliwiają dzieciom inicjowanie własnych działań głównie w zakresie zabaw swobodnych

i aktywności plastycznej (rysują, wycinają, grają w gry przy stolikach). Bardzo często oglądają książki i albumy.

Podczas zabaw swobodnych bawią się w sposób dowolnie wybrany przez siebie, np. w lekarza, fryzjera, kelnera,

opiekują się dziećmi (lalkami), czeszą je, ubierają, wożą w wózku. Często przygotowują posiłki, np. gotują,

przyjmują gości i częstują, lubią także budować z klocków domy, zamki, garaże dla samochodów. W czasie

zabawy odgrywają role kucharza, kelnera, sprzedawcy, rodziców i dzieci (mamy i taty), na placu zabaw

samodzielnie dokonują wyboru zabaw ruchowych. Wśród sześciolatków są dzieci, które potrafią zainicjować

aktywności dla całej grupy i przeprowadzić je samodzielnie pod czujnym okiem nauczyciela. Zabawy, które

proponują swoim kolegom poznali w przedszkolu, np. głuchy telefon, lisek. Ponadto przedszkolaki z własnej

inicjatywy podejmują czynności higieniczne, zabawy parateatralne, wymieniają się swoimi zabawkami. Podczas

obserwowanych zajęć przedszkolaki czasami podejmowały działania, które wynikały z ich inicjatywy, np.

nawlekały koraliki, wypełniały kolorowanki, a nauczyciele starali się wykorzystać ich inicjatywy

do kształtowania  samodzielności i wyobraźni. Na terenie przedszkola są prezentowane wytwory prac

dziecięcych, prace plastyczne i konstrukcyjne wykonane różnymi technikami. Każde dziecko w grupie ma

założoną teczkę prac świadczących o jego postępach i osiągnięciach. 

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

Dzieci aktywnie i licznie uczestniczą w działaniach skierowanych do lokalnego środowiska. Przedszkolaki biorą

udział w akcjach charytatywnych, środowiskowych i ekologicznych (akcja „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”,

„Nadzieja w nakrętce"). Przygotowują przedstawienie jasełkowe dla mieszkańców Woli Radziszowskiej,

prezentują kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce zimowej dla mieszkańców wsi. Biorą aktywny udział

w konkursach organizowanych w przedszkolu a także w konkursach zewnętrznych (gminny konkurs plastyczny

i recytatorski poświęcony twórczości Marii Konopnickiej). Przedszkolaki prezentują swoje umiejętności

recytatorskie, wokalne, aktorskie i taneczne podczas uroczystości z okazji  "Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Mamy

i Taty”. Dzieci występują również podczas uroczystości organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli

Radziszowskiej, podczas pikniku rodzinnego dla całej społeczności wsi. Prezentują swoje umiejętności podczas

uroczystego zakończenia roku szkolnego. Partnerzy przedszkola zaakcentowali bardzo duży udział wszystkich

przedszkolaków w życiu lokalnego środowiska np. udział w tradycjach religijnych (konkurs palm, organizacja

rekolekcji), występy artystyczne dzieci podczas Dożynek i okolicznościowych festynów, udział przedszkolaków

w "szkółce piłkarskiej. Według partnerów "Przedszkolaki w Woli Radziszowskiej są widoczne, "wszędzie ich

pełno".
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci.

Podejmowane w przedszkolu działania są adekwatne do rozpoznanych potrzeb i możliwości

rozwojowych dzieci. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizuje

zajęcia ze specjalistami i udziela wsparcia zgodnie z potrzebami dzieci.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci poprzez obserwację w różnych sytuacjach podczas zabawy,

uroczystości, przedstawień, spacerów, poprzez wymianę informacji między nauczycielami i analizę wytworów

prac dzieci. Nauczyciele wskazują także na rozmowy z rodzicami jako źródło pozyskiwania informacji oraz ścisłą

współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu: logopedą i psychologiem oraz współpracę z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną. W obecnym roku szkolnym rozpoznano dzieci, które wymagały odpowiedniego

wsparcia, dla nich zorganizowano zajęcia specjalistyczne, logopedyczne oraz wczesne wspomaganie na terenie

przedszkola i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie. Dla dzieci z  trudnościami

w komunikowaniu się oraz z trudnościami adaptacyjnymi, grafomotorycznymi prowadzona jest indywidualna

praca wyrównawcza. Poza tym zorganizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, aktorskie,

recytatorskie i matematyczne.  Dzieci otrzymują także wsparcie finansowe (dofinansowanie żywienia, zwolnienie

z opłat za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu). Większość rodziców w ankietach stwierdziło,

że nauczyciele dość często rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci (rys. 1j).
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Wykres 1j
 

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: 45

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 przynajmniej kilka razy w roku 23 51.1

2 przynajmniej raz w roku 14 31.1

3 rzadziej niż raz w roku 5 11.1

4 nigdy 3 6.7

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 45 100
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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 wnioski płynące z prowadzonego przez nauczycieli rozpoznania potrzeb i możliwości w przedszkolu

organizowane są zajęcia z logopedą, psychologiem, prowadzona jest współpraca z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną. Wychowawcy grup organizują zajęcia  plastyczne, ruchowe, w zakresie

bajkoterapii, aktywnego słuchania wierszy inscenizowanych ruchem, stosują metody żywego słowa, kształtują

wielozmysłowe poznawanie świata, realizują projekt matematyczny. Prowadzone są także dla przedszkolaków

zajęcia z rytmiki i zajęcia z języka angielskiego. Przedszkolaki uczestniczą w konkursach organizowanych przez

przedszkola w Skawinie, brały udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Skawinie,

uczęszczają do Miejskiej Biblioteki w Skawinie, wyjeżdżają do teatru, np. w Myślenicach czy do "Groteski"

w Krakowie. Przedszkolaki zawsze prezentują swoje umiejętności podczas imprez środowiskowych typu: "Dzień

sportu", festyny wiejskie, "Święto ziemi", "Święto wiosny", kolędowanie. Organizowana jest również dla dzieci

w razie potrzeby pomoc socjalna. Eksponowane są prace przedszkolaków na korytarzach i w salach, jednak

nauczyciele sygnalizują, że jest zbyt mało miejsca na ekspozycje prac, jak również mają ograniczony dostęp

do sali gimnastycznej.

W wymaganiu "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej

sytuacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Większość rodziców wskazuje, że ich dzieci raczej otrzymują wsparcie od nauczycieli w rozwijaniu uzdolnień

i zainteresowań (9 z 45 rodziców uważa, że ich dziecko nie może liczyć na takie wsparcie, rys. 1j), rodzice

uważają również, że większość dzieci może liczyć na wsparcie nauczycieli w pokonywaniu trudności (rys. 3j).

Zdaniem rodziców, nauczyciele dają dzieciom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (rys. 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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