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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 30-11-2017 - 14-12-2017 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Danuta Steć, Bożena Ćwiek. Badaniem objęto 100 dzieci (ankieta i wywiad grupowy),

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

indywidualny z dyrektorem placówki, indywidualny z przedstawicielem samorządu lokalnego, grupowy

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

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki Przedszkole nr 43 w Lublinie
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Lublin

Ulica Skautów

Numer 11A

Kod pocztowy 20-808

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 0817412738

Fax 0814795313

Www

Regon 43103062200018

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 125

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.89

Województwo LUBELSKIE

Powiat Lublin

Gmina Lublin

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki: Działania nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci są spójne z treścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci potrafią wykorzystywać

w zabawie i sytuacjach zadaniowych wiadomości i umiejętności nabywane w przedszkolu, co świadczy

o funkcjonalności stosowanych metod i form pracy. Powszechną praktyką przedszkola jest monitorowanie

i analizowanie osiągnięć dzieci oraz opracowywanie wniosków, na podstawie których nauczyciele podejmują

refleksję oraz planują i wdrażają działania uwzględniające potrzeby każdego dziecka. Pozytywne efekty tych

działań potwierdzają opinie rodziców. Zauważyć jednak należy, że katalog sposobów monitorowania

w niewielkim stopniu uwzględnia działania oparte o techniki badawcze i pozyskiwanie informacji zwrotnej

od dzieci. Podwyższenie umiejętności nauczycieli w tym zakresie pozytywnie wpłynie na  skuteczność

oddziaływań edukacyjnych. Działania nauczycieli umożliwiają dzieciom poznawanie zasad, wspólne ustalanie

sposobu ich przestrzegania; wzmacniają relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Realizowane

działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, a w razie potrzeby modyfikowane, co ułatwia

eliminację zagrożeń i wzmacnia zachowania pożądane. Miarą ich skuteczności są opinie rodziców, którzy

dostrzegają u swoich dzieci pozytywne zmiany w ich  funkcjonowaniu, obserwują ich wielokierunkowy rozwój,

a w szczególności nabywanie różnych umiejętności, wzrost samodzielności, odpowiedzialności, zadowolenie
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dzieci z sukcesów poznawczych odnoszonych w przedszkolu oraz radość z relacji nawiązywanych w grupie

rówieśniczej.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Przedszkole nr 43 mieści się przy ul. Skautów 11A w dzielnicy Wieniawa w Lublinie. Jest to dwukondygnacyjny

budynek z parkingiem. Atutem przedszkola jest znajdujący się z dala od ulicy duży plac zabaw pokryty trawą

i wyposażony w sprzęt sportowy posiadający certyfikaty oraz ogród doświadczalno-uprawny dla dzieci.

W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszcza 118 dzieci w wieku od 2,5 do 6

lat. Placówka posiada bogato wyposażone sale dydaktyczne, urządzone nowocześnie i estetycznie oraz hol,

zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. W każdej sali znajdują się kąciki freblowskie, tj.: kącik darów,

badawczy, gospodarczy i twórczy oraz kąciki tematyczne: pocztowy, lekarski, fryzjerski. Natomiast na holu

znajdują się kąciki zabaw i edukacji poza salą:   konstrukcyjny, badawczy , szachowy i multimedialny

zorganizowane w ramach pracy wg koncepcji Pedagogiki Planu daltońskiego. Nauczyciele realizują programy

własne: "Twórcze prace ręczne"- kształtowanie gotowości do nauki pisania,  "Trzymam się prosto" program

gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla dzieci 4-6 letnich, "Program usprawniania zaburzeń

komunikacyjnych dzieci 5 i 6 letnich", a także projekty edukacyjne, tj.: "Siatkówka", "Koszykówka"; "Piłka

nożna", "Mały kucharz", "Kuchcikowo", "Mały artysta", "Świat od kuchni", "Rozwijamy talenty", "Zaczytani",

"Z książką za pan brat", "Adaptacja dzieci do przedszkola", "Mały ogrodnik". Ponadto wdrażane są innowacje

pedagogiczne: "Samodzielność, współpraca, odpowiedzialność" - koncepcja pedagogiczna planu daltońskiego;

"W świecie froeblowskich Darów" - koncepcja pedagogiczna F. Froebla oraz koncepcja inteligencji wielorakich.

Prowadzone są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna o charakterze profilaktycznym,

szachy  oraz "Muzyka i śpiew przy akompaniamencie". Przedszkole  tworzy dzieciom warunki harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, tj.: współorganizuje cyklicznie imprezę

o charakterze sportowym (odbyło się 9 edycji) Międzyprzedszkolną Spartakiadę Sportową pod hasłem

"Przedszkolak mały i duży wie, że sport mu służy", do udziału, w której zapraszane są przedszkolaki ze

wszystkich przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin. Przedszkole włączyło się do ogólnopolskiego

programu i w 2017 r. zdobyło miejski Certyfikat "Szkoła promująca zdrowie". Posiada także Certyfikat

"Przedszkola Daltońskiego" (2015 r.) i Certyfikat "Przedszkola Freblowskiego" (2017 r.). Na uwagę zasługuje

szeroko zakrojona współpraca z instytucjami, organizacjami i placówkami, działającymi w środowisku lokalnym.

Dzięki temu dzieci mają możliwość wzbogacania wiedzy o środowisku społecznym i instytucjach użyteczności

publicznej oraz poznawania wartości i norm społecznych. Przedszkole stwarza okazję do prezentowania talentów

przedszkolaków przed publicznością podczas organizowanych imprez i uroczystości, a także przygotowuje dzieci

do konkursów, przeglądów, turniejów, olimpiad organizowanych przez środowisko.Przedszkole proponuje różne

formy współpracy z rodzicami, organizuje wspólnie z rodzicami cykliczne uroczystości, tj.: Pasowanie

na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Dzień mamy i taty, Dzień rodziny,

Zakończenie roku szkolnego, Rodzinny piknik. Rodzice aktywnie włączają się w akcję "Rodzicielskie czytanie".

Z inicjatywy rodziców są prowadzone zajęcia tematyczne dla dzieci, podczas których dzielą się swoimi

zainteresowaniami i pasjami, a także ukazują specyfikę swoich zawodów, np.: "Poznajemy świat w skali mikro",

"Mim" - warsztaty teatralne oraz "Świat dźwięków" - warsztaty muzyczne, "Przygody Kuby Pieniążka i Żyrafy

Lokatki czyli dziecięcy przewodnik po świecie pieniędzy". Przedszkole prowadzi własną stronę internetową.

Wszyscy pracownicy przedszkola stwarzają miłą i serdeczną atmosferę, dbają o to aby dzieci czuły się

bezpiecznie. Placówka cieszy się uznaniem w środowisku oraz dobrą opinią wśród rodziców.
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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. 

Działania nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są spójne z celami i umiejętnościami

opisanymi w podstawie programowej, co potwierdzają wyniki obserwacji zajęć oraz wewnętrznego

monitorowania jej realizacji, prowadzonego przez dyrektora przedszkola oraz nauczycieli. Wszyscy nauczyciele

wspierają swobodną aktywność dzieci, tworzą warunki do ich wielokierunkowego rozwoju poprzez naukę,

zabawę i odpoczynek, zapewniają im poczucie bezpieczeństwa, uczą współdziałania w grupie rówieśniczej

i wdrażają do samodzielności. Mocną stroną części obserwowanych zajęć jest wdrażanie dzieci do posługiwania

się językiem obcym poprzez stosowanie podczas zabaw i zajęć słówek, pytań i poleceń w j. angielskim oraz

kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie się i ruch. Zadania wykonywane przez

dzieci na zajęciach oraz zabawy pozwalają im na wykorzystywanie nabywanych wiadomości i umiejętności

w różnych sytuacjach. Podczas obserwacji zajęć oraz przedszkola dało się zauważyć, że dzieci, odpowiednio

do wieku, samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe i higieniczne, w zabawach i ćwiczeniach korzystają

z  różnych form ruchu, chętnie eksperymentują rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, jak również farbą,

kredką, ołówkiem, mazakiem, nożyczkami, sztućcami itp., prawidłowo komunikują się między sobą i z osobami

dorosłymi. Każde na własną miarę potrafi lub próbuje nazwać swoje emocje, stara się panować nad nimi

i przeżywać je w sposób akceptowalny dla pozostałych. Dzieci odpowiednio do sytuacji wykazywały się także

umiejętnościami i zachowaniami społecznymi tj. wzajemna pomoc, dzielenie się, współczucie, troska

o kolegę/koleżankę, wspólna zabawa albo wspólne wykonywanie zadania w parach i grupach kilkuosobowych.

Rodzice dostrzegają pozytywny wpływ przedszkola na  rozwój dzieci, potwierdzając, że wiadomości

i umiejętności nabyte w podczas zajęć,  widoczne są w ich zachowaniu i zabawach w domu.

Wysoki poziom zadowolenia rodziców z rozwoju dzieci świadczy o użyteczności stosowanych w przedszkolu form

realizacji podstawy programowej. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j Wykres 10j

Wykres 11j Wykres 12j
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Wykres 1w
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Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

Organizowane w przedszkolu procesy edukacyjne są spójne z warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej.

Podstawa programowa realizowana jest z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. Świadczą o tym

informacje od nauczycieli i wyniki obserwacji zajęć, podczas których na wszystkich wykorzystywano: zalecane

metody pracy, aranżację przestrzeni, zalecane wyposażenie pomieszczeń, dobór stosownych pomocy

dydaktycznych, zalecane formy aktywności dziecka (samodzielna zabawa, nauka). Na 5 wykorzystano kluczowe

zadania nauczyciela przedszkola, podczas 4 realizowano cele wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, natomiast

na 3 realizowano przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz przygotowanie dzieci do posługiwania się

językiem obcym nowożytnym. Na jednych zajęciach wystąpiła współpraca z rodzicami w realizacji programu

wychowania przedszkolnego.

Działania podjęte w związku z wdrażaniem warunków realizacji podstawy programowej to: udział nauczycieli

w kursach języka angielskiego; aranżacja przestrzeni umożliwiająca podejmowanie różnych form aktywności

(np. kąciki: darów Froebla, badawczy, twórczy, gospodarczy, muzyczny, pocztowy, lekarski, fryzjerski,

szachowy, multimedialny). Dostęp do materiałów i przyborów w sali oraz swoboda w ich wyborze przez dzieci

rozwija ich poczucie sprawstwa, wielowymiarową samodzielność, kreatywność w organizacji czasu i zabawy

z rówieśnikami.

Planowane zmiany dotyczą: systematycznego wzbogacania kącików zainteresowań o zabawki i pomoce

dydaktyczne, głównie do odkrywania zjawisk i eksperymentowania; podnoszenia wiedzy i umiejętności

nauczycieli w zakresie prowadzenia z dziećmi eksperymentów i doświadczeń oraz doposażenia, we współpracy

z rodzicami, placu zabaw w „małą siłownię dziecięcą”.
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Wykres 1w

Obszar badania:  W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z

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

Nauczyciele powszechnie monitorują nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności, analizują wyniki,

a wnioski sformułowane na ich podstawie wykorzystują do modyfikowania procesu edukacyjnego. Najczęściej

obserwowanym sposobem monitorowania jest zadawanie dzieciom pytań, tworzenie sytuacji zachęcających je

do wypowiedzi i stawiania pytań, sprawdzanie, w jaki sposób wykonują zadania i czy właściwie zrozumiały

omawiane kwestie, jak również udzielanie im informacji zwrotnej. Najrzadziej obserwowanymi podczas zajęć

sposobami monitorowania osiągnięć dzieci było wykorzystywanie różnych technik badawczych i pozyskiwanie

od dzieci informacji zwrotnej. Obserwacja zajęć oraz podane przez nauczycieli przykłady wykorzystania

wniosków z monitorowania osiągnięć każdego dziecka potwierdzają, że służą one nauczycielom

do modyfikowania metod i form pracy oraz sposobów udzielania dzieciom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Podczas zajęć widoczne było

powszechne różnicowanie zadań i wymagań stawianych poszczególnym dzieciom, dostosowywanie tempa pracy
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do ich potrzeb oraz udzielanie indywidualnej pomocy dzieciom z trudnościami. Najrzadziej obserwowaną formą

indywidualizowania procesu nauczania było proponowanie dodatkowych zadań dzieciom "wyprzedzającym"

grupę. Działania nauczycieli znajdują uznanie w opiniach rodziców, którzy są przeświadczeni, że  jeśli dziecko

tego potrzebuje, to zawsze uzyska pomoc i wsparcie od nauczyciela, ponieważ stosowane w przedszkolu

metody i formy pracy oraz wspierania rozwoju dzieci są adekwatne do ich potrzeb. Zdaniem części  rodziców

działania nauczycieli ośmielają dzieci do  zadawania pytań w sytuacji, gdy czegoś nie rozumieją oraz stwarzają

im przestrzeń do pracy we własnym tempie. 

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wykres 3w
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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. 

Powszechne jest poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci, a relacje wśród społeczności przedszkolnej

oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  W przedszkolu wszystkie pomieszczenia w których

przebywają dzieci, są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Plac zabaw jest ogrodzony i wyposażony

w bezpieczne atestowane urządzenia. Nauczyciele dbają o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo wszystkich

dzieci. Angażują je w taki sposób, aby nie miały czasu i sposobności do niewłaściwych zachowań.

70 z 85 ankietowanych rodziców podała, że ich dziecko nie boi się w przedszkolu, a 15 z 85 wspominało o lęku,

ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych, niż poczucia zagrożenia.

W przekonaniu wszystkich respondentów relacje społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku

i zaufaniu.

Ponadto rodzice wskazali na pełne życzliwości relacje z nauczycielkami, pracownikami oraz rodzicami,

współpracę i wymianę doświadczeń dotyczącą dzieci. Dodali, że mają możliwość zwrócenia się z każdym

problemem do dyrektora i nauczycieli, pracownicy wykazują się cierpliwością i dyskrecją. Zdaniem pracowników

relacje nauczycieli z rodzicami zapewniają dobrą współpracę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych.

Spójne są także opinie dotyczące dzieci, które chętnie ze sobą przebywają, chętnie niosą pomoc innym

dzieciom, które tego potrzebują, np. podczas ubierania, rozbierania, używają w bezpośrednich relacjach

zwrotów grzecznościowych. Dzieci natomiast lubią jak ich koledzy się grzecznie bawią, pomagają sobie

w sprzątaniu zabawek, zapraszają się do zabawy, pożyczają zabawki, są uprzejmi. Lubią jak ich Pani uśmiecha

do nich, pomaga im, robi ciekawe zajęcia. Nie są zadowoleni, gdy inne dzieci przeszkadzają im w zabawie

lub się kłócą, a Pani każe sprzątać zabawki. W opinii dyrektora i nauczycieli, relacje nauczyciel- dziecko opierają

się na zasadach umożliwiających dzieciom prawidłowy rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej: 1)

Kontakty z dziećmi opierają się na zasadach szacunku i poszanowania godności. 2) Zasada bezwarunkowej

akceptacji, uznania i motywacji do działania. 3) Zasada otwartości i przyjaznej postawy wobec dziecka.

Organ prowadzący podał, że działania organizacyjne podejmowane w przedszkolu zapewniają bezpieczeństwo,

np. założenie elektrycznej blokady drzwi, tak by po każdej osobie dorosłej wychodzącej z przedszkola w godz.

9.00 – 14.00 zawsze były zamknięte.
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Wykres 1j

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

Dzieci mają świadomość istnienia zasad regulujących życie społeczności przedszkolnej, akceptują je i starają się

ich przestrzegać. Podczas swobodnej zabawy i w czasie zajęć większość dzieci prezentuje pożądane zachowania

m.in. bawią się wspólnie, pomagają sobie nawzajem, potrafią się wyciszyć oraz wysłuchać instrukcji do zadania

lub zabawy, wykonują zadania przy stolikach.

Wyniki obserwacji zajęć potwierdzają opinie rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy są

zdania, że  dzieci wiedzą, jakich zachowań oczekuje się od nich w przedszkolu.
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Wykres 1j

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

własne i działania podejmowane w grupie.

W przedszkolu powszechnie nauczyciele zachęcają dzieci do podejmowania decyzji i brania za nie

odpowiedzialności oraz stwarzają warunki do kształtowania tych postaw. 

Wyposażenie i aranżacja przestrzeni, kąciki tematyczne służą do podejmowania przez dzieci samodzielnej

aktywności zabawowej, motywują do podejmowania czynności porządkowych i samoobsługowych.

Podczas zajęć nauczycielki stwarzały dzieciom możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, rzadziej

odbywało się to w grupach 3-latków. Przykładowe sytuacje podane przez rodziców i nauczycieli, to:

decydowanie kiedy i w jakiej kolejności dzieci będą wykonywać zadania daltońskie, samodzielny wybór miejsca

zabawy i jej rodzaju, możliwość wyboru elementów posiłku ze szwedzkiego stołu podczas śniadań, (surówki

i inne dodatki do obiadów), dbałość o porządek w miejscu pracy i zabawy oraz po jej zakończeniu. Dzieci

potwierdziły, że mogą wybrać sobie zabawy i zabawki, decydują o wyborze zadań w kącikach darów, często

sobie pomagają, opiekują się rybkami, żółwiem i kwiatkami. Podczas zajęć nauczycielki odwoływały się

do „Kodeksu postępowania przedszkolaka” (tworzenie i respektowanie ustalonego wspólnie z dziećmi).

Nauczycielki wskazały, iż postawa odpowiedzialności za działania własne i grupy oraz umiejętność

podejmowania decyzji przez dzieci dodatkowo jest wzmacniania poprzez pracę dydaktyczną, która prowadzona

jest metodą opartą na koncepcji pedagogicznej Froebla. Dzieci pracując w zespołach zadaniowo- zabawowych

mają możliwość wyboru miejsca i materiałów potrzebnych im do pracy. Decyzje, które podejmują wpływają

na odnoszony przez nie sukces. W ten sposób u dzieci kształtuje się poczucie sprawstwa, co także zwiększa ich

motywację do wykonywania powierzonych im zadań.

Ponadto dzieci motywowane są do podejmowania odpowiedzialności za własną naukę - "zbieranie" znaczków

wizualizujących wykonywanie zadań i innych czynności związanych z pracą, zabawą w przedszkolu ("paszporty",
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"motywki"); do działania w parach i zespołach w celu osiągnięcia wspólnego efektu (odpowiedzialność

zbiorowa), w tym wypełnianie dyżurów i zadań we współpracy; kształtowane jest poczucie odpowiedzialności za

mienie przedszkola (dbałość o zabawki, nienarażanie ich na zniszczenie i zgubienie, porządkowanie); stwarzane

są warunki do przyjmowania przez dzieci odpowiedzialności za rośliny uprawiane w salach i w ogrodzie

przedszkolnym, zwierzęta hodowane w przedszkolu.

Wykres 1j

Obszar badania:  Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

Zaobserwowane podczas zajęć i zabawy działania nauczycieli oraz podane przez nich przykłady oddziaływań

wychowawczo- profilaktycznych wskazują na ich celowość, skutecznie eliminują zagrożenia i wzmacniają

u dzieci zachowania pożądane. Mocną stroną pracy przedszkola jest szeroki katalog stosowanych wzmocnień

adekwatnych do sytuacji wychowawczych i odpowiadających na potrzeby dzieci. Na uwagę zasługuje również

wielokierunkowa współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci polegająca m.in. na przekazywaniu im informacji

zwrotnej o zachowaniu dzieci, wspólnym poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań, poznawaniu środowiska

wychowawczego dzieci, w tym oczekiwań rodziców względem przedszkola, ustaleniu zasad wzajemnej

współpracy wychowawczej, w tym na zapoznaniu rodziców z kodeksem praw i obowiązków ustalonym

w przedszkolu wspólnie z dziećmi, włączaniu rodziców do uczenia dzieci bezpiecznych zachowań, zapewnieniu

rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również przekazywaniu im przydatnej wiedzy

pedagogicznej.

Wskazywane działania wychowawczo-profilaktyczne i organizacyjne są pozytywnie postrzegane zarówno przez

rodziców, jak i przez pracowników niepedagogicznych, którzy są włączani w proces edukacyjny i czują się

odpowiedzialni za dobre wychowanie, samopoczucie i bezpieczeństwo dzieci.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane,

ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

Przyjęte w przedszkolu rozwiązania są celowe i skuteczne, wprowadzane zmiany adekwatne

do wniosków z monitorowania działań wychowawczych i profilaktycznych, świadczą o systemowości

działań przedszkola.

Rodzice rozmawiają z nauczycielkami nt. skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Wiedzą,

że w przedszkolu wzmacniane są właściwe zachowania poprzez rozbudowany system nagród (np.. pochwały

i wyróżnienia na tle grupy, do rodziców, umieszczania zdjęcia dziecka na tablicy pod napisem „super kolega”,

nagradzanie odznaką „super przedszkolaka”, nagrodzenie „dziurką” zaznaczaną w „paszporcie”) i natychmiast

reagują w przypadku niepożądanych zachowań dzieci. Bardzo dobrze oceniają skuteczność działań

wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w przedszkolu, wskazując pozytywne efekty, np. poprawa

w zachowaniu dziecka, chęć przychodzenia do przedszkola, chęć i umiejętność porządkowania (także w domu),

chęć pomocy innym, dzieci stały się bardziej samodzielne.

Dyrektor i nauczyciele podali przykłady wniosków i dokonanych zmian, np.: organizacja zajęć logopedycznych

dla 12 dzieci, organizacja różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań

czytelniczych (opracowanie przez nauczycielki projektów czytelniczych „Zaczytani”, „Z książką za pan brat”),

realizacja innowacji pedagogicznych „W świecie freblowskich darów- koncepcja F. Frobela w przedszkolu” oraz

„Samodzielność- współpraca- odpowiedzialność- plan daltoński w przedszkolu” - wprowadzenie dni

samodzielności „Samodzielne piątki” (dzieci mają możliwość samodzielnego przygotowania posiłków

z produktów zgromadzonych na „stole szwedzkim”). Ponadto podejmując działania nowatorskie przedszkole

zdobyło Certyfikaty: w 2017 r. Certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”, w 2015 r. „Przedszkola Daltońskiego”,

w 2017 r. „Przedszkola Freblowskiego”, a w 2014 r. tytuł „Bezpieczne przedszkole”. W ramach współpracy z 
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w zakresie analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzone są rozmowy,

konsultacje, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe, wymiana informacji poprzez stronę

internetową przedszkola, udział rodziców w akcjach, w organizacji uroczystości, konkursów.


