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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-05-2015 - 20-05-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Elżbieta Łowicka, Ewa Kassner. Badaniem objęto dzieci z grup przedszkolnych

(obserwacje zajęć, wywiad grupowy z dziećmi), 35 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami 

partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwację placówki. Na

podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje jeden z podstawowych obszarów

działania przedszkola:

● "Respektowane są normy społeczne"

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz przedszkola

Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola

z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka

Rewalidacyjno-Wychowawczego. W ramach tych podmiotów realizowany jest szeroki zakres współpracy

pomiędzy placówkami oraz wolontariuszami, m.in. z Polski, Niemiec, Holandii. Wieloletnie doświadczenia

Stowarzyszenia zaowocowały opracowaniem modelu kompleksowej opieki tzw. Modelu Celestynowskiego,

którego filozofia zakłada wczesną specjalistyczną opiekę i podjęcie natychmiastowych działań oferujących

kompleksową pomoc medyczną, terapię oraz edukację, zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi jest najmłodszą jednostką oświatową w strukturze

Stowarzyszenia Św. Celestyna. Zapewnia opiekę, wychowanie oraz edukację dzieciom zdrowym

i niepełnosprawnym. Sprzyjające warunki umożliwiają osiągnięcie dojrzałości szkolnej zarówno dzieciom

zdrowym jak i niepełnosprawnym. Przedszkole stanowią trzy oddziały (dwa integracyjne i jeden specjalny dla

dzieci z autyzmem), w którym stosuje metody: Dobrego Startu -M. Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego W.

Sherborne, "Poranny Krąg" wg J. Kielina oraz Program Aktywności Knillów i  "Kocham czytać" (przygotowujący

dzieci do czytania). Zgodnie z potrzebami przedszkolaki korzystają z terapii wspomagającej takiej jak:

hipoterapia, logopedia, dogoterapia, logorytmika, choreoterapia, muzyka z rytmiką, terapia logopedyczna,

warsztaty ceramiczne. Ponadto dzieci mogą korzystać z dodatkowych nieodpłatnych zajęć tanecznych,

muzycznych, plastycznych, ceramicznych oraz językowych. Każde dziecko, zgodnie z indywidualnymi

potrzebami, ma zapewnioną opiekę medyczną, stomatologiczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.

Dzieci uczą się w naturalny sposób empatii, tolerancji, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Ważnym

celem pracy placówki jest kształtowanie osobowości dzieci oraz wspieranie ich rozwoju emocjonalnego

i społecznego, równie istotne są działania wychowawcze jak i te, które stymulują rozwój intelektualny oraz

rozwijają zainteresowania i twórcze predyspozycje przedszkolaka. Za zaangażowanie na rzecz promocji wśród

dzieci i w środowisku zdrowego, zgodnego z przyjętymi zasadami stylu życia Przedszkole uzyskało Certyfikat

Placówki Promującej Zdrowie.

Przedszkole systematycznie współpracuje z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie,

Społecznym Ogniskiem Muzycznym i Zakładem Aktywności Zawodowej. Dzieci uczestniczą w warsztatach

ceramicznych, poznają wartość pracy obserwując pracujące dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Kontynuowana jest wieloletnia współpraca z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym. Rozwija się ścisła

współpraca z wieloma wrocławskimi uczelniami i szkołami wyższymi, w tym z Akademią Wychowania Fizycznego

(wspólne realizowanie programu naukowo-rehabilitacyjnego). Nauczyciele realizują opracowane przez siebie

lub przy ich współudziale programy rozwijające i kształtujące postawy, np. z Biblioteką Miejską w Strzelinie, ze

Szkołą Podstawową nr 5 oraz w Borowie, Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie

i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej umożliwia dzieciom korzystanie z posiłków i innych udogodnień, np.

dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego. Podczas zajęć proponowanych przez Stowarzyszenie "Ekos" w Sułowie

dzieci uczą się szacunku do przyrody, kształtowane są postawy proekologiczne.
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Prowadzące Przedszkole Stowarzyszenie uzyskało ponad 20 różnych odznaczeń i wyróżnień, m.in.: tytuł

Najlepszej Dolnośląskiej Organizacji Pozarządowej (2008 r.), a w latach 2012 - 2014 Europejską Nagrodę

Obywatelską przyznaną przez Parlament Europejski, tytuł "Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia", “Lider Ochrony

Zdrowia", honorową złotą odznakę "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" za prowadzone z dużym

zaangażowaniem działania na rzecz integracji środowisk pełno i niepełnosprawnych oraz promocję województwa

dolnośląskiego w kraju i na świecie oraz odznaczenie Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Niepełnosprawnym Ruchowo "Serce na dłoni".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Mikoszowie przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna

Patron -

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Mikoszów

Ulica Mikoszów

Numer 27

Kod pocztowy 57-100

Urząd pocztowy Strzelin

Telefon 0713958101

Fax 0713958102

Www www.celestyn.pl

Regon 93100352600070

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 43

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 14.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 6.14

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat strzeliński

Gmina Strzelin

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Respektowane są normy społeczne. A

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
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Wnioski

1. Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami i specjalistami sprzyja podwyższaniu poczucia

bezpieczeństwa u wszystkich przedszkolaków.

2. Systemowość, spójność, a także indywidualizacja działań wychowawczych i wspierających rozwój przekłada

się na pozytywne efekty uzyskiwane w kształtowaniu właściwych postaw dzieci.

3. Przedszkolaki wykazują się otwartością na udzielanie pomocy i wsparcia niepełnosprawnym rówieśnikom,

chętnie biorą udział w akcjach przedszkolnych organizowanych na rzecz potrzebujących.

4. Dyrektor i nauczyciele systematycznie badają i analizują potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców oraz

środowiska i na tej podstawie wdrażają adekwatne do wskazań zmiany.

5. Każdy pojawiający się sygnał o indywidualnych wychowawczych potrzebach dziecka jest analizowany.

Stosownie do zdiagnozowanych potrzeb dyrektor, nauczyciele i specjaliści wdrażają działania wspomagające

jego rozwój.

7. Dzięki systemowym działaniom pracowników, otwartości na potrzeby dzieci, klimatowi placówki, który

sprzyja współpracy i wdrażaniu zmian, Przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku.

8. Przedszkole, razem z pozostałymi podmiotami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Świętego Celestyna,

prowadzi współpracę z dalszym i bliższym środowiskiem na rzecz doskonalenia bazy dydaktycznej

i wspomagającej rozwój dzieci.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

Stan oczekiwany:

Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa

demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności

przedszkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest

przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola

jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego

rozwojowi dzieci. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Przedszkolu widoczna jest spójność oddziaływań nakierowanych na kształtowanie właściwych

postaw i zachowań dzieci. Dominują zachowania oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu

i tolerancji, a pojawiające się nowe potrzeby są na bieżąco zaspokajane. Dzieci czują się

w przedszkolu bezpiecznie, szybko adaptują się w nowym środowisku. Pracownicy przedszkola dużo

uwagi poświęcają rozwojowi i dobremu samopoczuciu dzieci z indywidualnymi potrzebami.

W efekcie podejmowanych, różnorodnych działań, dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich

oczekuje i z reguły zgodnie z nimi postępują.

Wszyscy nauczyciele, zgodnie z przyjętymi normami oraz wskazaniami specjalistów, wzmacniają

pozytywne zachowania przedszkolaków. Skuteczność podejmowanych działań wychowawczych

sprawia, że przekazywane zasady respektowane są przez poszczególne dzieci. W przedszkolu

monitoruje się działania wychowawcze, a formułowane we współpracy z rodzicami i specjalistami

wnioski służą do dalszego podwyższania jakości pracy placówki. W postawach dzieci widoczne są

efekty pracy wychowawczej skierowane na kształtowanie empatii i otwartości na relacje

z rówieśnikami. Systemowość działań nauczycieli i specjalistów oraz realizacja wielu programów

własnych sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości i sukcesu, prezentowaniu

odpowiedzialnych zachowań, przynosi widoczne efekty w postawach, które prezentują dzieci

w różnych sytuacjach przedszkolnych oraz podczas pobytu poza placówką. 
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Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 

W przedszkolu dominują zachowania oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i empatii,

a pojawiające się nowe problemy są na bieżąco rozwiązywane. Zdecydowana większość dzieci czuje

się w przedszkolu bezpiecznie, a nowo przyjęte przedszkolaki szybko odnajdują się w nowym

otoczeniu. Pracownicy przedszkola dużo uwagi poświęcają rozwojowi i dobremu samopoczuciu

dzieci z indywidualnymi potrzebami. Dobra współpraca z rodzicami i specjalistami sprzyja

budowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich przedszkolaków.

Wszyscy pracownicy dbają o budowanie bardzo dobrego klimatu pobytu dzieci w przedszkolu. Rodzice, dzieci,

pracownicy kreują przestrzeń do współpracy oraz rozwoju. Nauczyciele wprowadzają jasne dla dzieci zasady

bezpieczeństwa i zachowania w przedszkolu i poza nim. Każdego roku, w szczególności w pierwszy miesiąc

pobytu dzieci w przedszkolu, poświęcony jest bezpieczeństwu w budynku, na drodze, podczas spacerów,

w ogrodzie i na placu zabaw. Cyklicznie organizowane są spotkania z policjantem. Dzieci biorą udział

w zajęciach "Przedszkolak bezpieczny na drodze". Na terenie przedszkola zorganizowane jest "Mini miasteczko"

ze znakami drogowymi i przejściami dla pieszych. Nauczyciele wraz z dziećmi tworzą kontrakt, który zawiera

zasady bezpiecznego zachowania i normy społeczne obowiązujące w przedszkolu. Przedszkolaki w każdej chwili

mogą skorzystać z obrazkowego kodeksu zasad i norm właściwego zachowania, a nauczyciele mogą zawsze się

do niego odwołać, gdy zaistnieje taka potrzeba. W placówce obok realizacji programu wychowania

przedszkolnego realizuje się dodatkowo program profilaktyczny oraz program wychowawczy. Celem obu

programów jest nauka właściwych zachowań, wzajemnych relacji, tolerancji szacunku dla siebie i innych,

a także zdrowego stylu życia. Od dwóch lat psycholog realizuje grupowy program rozwoju kompetencji

społecznych komunikacji "Ja to ja , ty to ty". Program ten wspiera dzieci w rozwijaniu pewności siebie,

nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i lepszym poznawaniu siebie i innych. Dzieci poznają zasady

bezpieczeństwa i normy społeczne poprzez oglądanie spektakli teatralnych. Dzięki współpracy z lekarzami

i pielęgniarkami Centrum Rehabilitacji dowiadują się jak bezpiecznie dla swojego zdrowia zachowywać się

i bawić. Przedszkolaki uczą się też jak można spędzać wolny czas w ramach programu bibliotecznego

realizowanego we współpracy z Biblioteką Miejską w Strzelinie. Podczas zajęć dogoterapii, hipoterapii i pobytu

w mini ZOO, a także w ramach projektu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" dzieci uczą się szacunku

do zwierząt i jak o nie dbać.

Warunki współpracy z rodzicami określone są w Statucie Przedszkola oraz w umowach zawieranych między

dyrekcją przedszkola, a rodzicami. Wspieranie rodziców odbywa się poprzez systematyczne przekazywanie

informacji na temat funkcjonowania dzieci w przedszkolu i ich rozwoju. Nauczyciele dysponują godzinami

na konsultacje dla rodziców, podczas których prowadzony jest dialog na temat postępów dzieci i ewentualnych

problemów. Organizują spotkania ze specjalistami oraz proponują różne formy pomocy, które udzielane są

przez instytucje zewnętrzne (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PCPR, GOPS). Relacje kształtowane są

na zasadach szacunku i zaufania. Rodzice angażują się w działania wychowawcze realizowane w przedszkolu

oraz uczestniczą w ich analizie. Nauczyciele omawiają z rodzicami wyniki prowadzonych obserwacji

pedagogicznych, diagnoz przedszkolnych (dwa razy do roku) i przeprowadzanych w placówce badań. Rodzice

mogą dzielić się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami, wątpliwościami w tym zakresie. We współpracy

z rodzicami ustala się sposoby modelowania zachowań w przypadku dzieci nadpobudliwych, nieśmiałych oraz

dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Nauczyciele informują rodziców o sukcesach dzieci w przedszkolu

i zauważonych zdolnościach, doradzają jakie są możliwości wspierania dziecięcych zdolności. Każdego roku
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w czerwcu organizuje się piknik rodzinny dla rodziców i dzieci. Wspólne zabawy są okazją do bliższego poznania

i podtrzymania przyjaznych relacji rodziców, dzieci i nauczycieli.

Pracownicy przedszkola bardzo szybko reagują na wszystkie niepokojące sytuacje i w razie potrzeby

wprowadzają konieczne zmiany. Nauczyciele mogą liczyć na wsparcie ze strony personelu pomocniczego, który

jest przyjaźnie nastawiony do dzieci. Atmosfera i warunki panujące w przedszkolu, bardzo dobre relacje między

wszystkimi pracownikami oraz rodzicami sprzyjają bezpieczeństwu dzieci oraz efektywnej pracy placówki.

Nauczyciele mają możliwość udziału w spotkaniach prowadzonych przez doświadczonego psychoterapeutę

z Krakowa.

Według 30 spośród 32 ankietowanych rodziców, dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie (wyk.1j). Rodzice

ponadto twierdzą, że relacje z nauczycielami są bardzo dobre. Respondenci mają zaufanie do nauczycieli,

akceptują metody wychowawcze. Kiedy potrzebują wsparcia zawsze je otrzymują. Uważają, że jest bardzo

dobra współpraca w okresie adaptacyjnym. Jest spójność w działaniach wychowawczych. Z nauczycielami

zawsze mogą porozmawiać, a dzieci są często chwalone przed rodzicami Na początku roku są podawane

informacje o planowych spotkaniach z rodzicami, które odbywają się 2-3 razy w roku. Ponadto organizowane są

cotygodniowe konsultacje oraz indywidualne spotkania i rozmowy, a także zajęcia otwarte dla rodziców.

Nauczyciele nie narzucają i nie nakazują zalecanych działań, ale rozmawiają z rodzicami w celu znalezienia

najskuteczniejszego i spójnego sposobu działania. Rodzice podkreślają, że relacje z pozostałymi pracownikami

również są bardzo dobre. Na bieżąco uzgadniane są indywidualne potrzeby zdrowotne, żywieniowe, jest bardzo

dobry przepływ informacji. Pozytywne są tez relacje z innymi rodzicami. Wspólnie angażują się na rzecz

organizacji imprez oraz podczas innych uroczystości (Piknik Rodzinny, Dzień Mamy, Taty, Dziadka, Babci).

Rodzice podczas zebrań mogą wychodzić z inicjatywami, np. w zakresie organizacji zabaw dla dzieci,

dodatkowego poczęstunku. Rodzice są zdania, że przedszkolaki dobrze funkcjonują w poszczególnych grupach.

Dzieci pomagają sobie wzajemnie, chętnie pomagają rówieśnikom niepełnosprawnym, nie ma rówieśniczego

wykluczania.

Pracownicy niepedagogiczni potwierdzają bardzo dobrą atmosferę w przedszkolu oraz relacje nauczycieli

z rodzicami. Według nich w placówce jest sprawny przepływ informacji, wspaniałe podejście do dzieci, otwartość

na jego potrzeby. W wyznaczonych godzinach nauczyciele mają czas dla rodzica. Widoczna jest też duża troska

o każde dziecko. Ponadto zapewniona jest całodzienna opieka lekarza i pielęgniarki. W wywiadzie grupowym

przedszkolaki wskazują, że „lubią, gdy koledzy i koleżanki są dla nich mili, bawią się z nimi i pozwalają bawić się

zabawkami, które przynoszą z domu”.

Podczas obserwacji zajęć widoczne było, że nauczyciele dbali w każdej sytuacji o fizyczne bezpieczeństwo dzieci

oraz tworzyli atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Przedszkolaki potrafiły współdziałać w grupie,

podejmować własne inicjatywy dotyczące wyboru zabaw z rówieśnikami. Nauczyciele zwracają uwagę na relacje

między dziećmi, umiejętność dzielenia się zabawkami, a także na porządkowanie miejsca zabawy. Zauważono,

iż nauczyciele i pracownicy mają dużo ciepła i cierpliwości do dzieci. Właściwe zachowania przedszkolaków

wzmacniane jest poprzez umieszczenie na tablicy motywacyjnej żetonów

Stwierdzono ponadto, że zarówno sale pobytu dzieci jak i łazienki, korytarz, szatnie są bezpieczne. Sale są

nieduże, ale wystarczające do potrzeb dzieci. Są kolorowe, funkcjonalne z wydzielonym miejscem do zabawy

oraz pracy przy stolikach. Meble są dostosowane do wzrostu dzieci. Przy każdej sali jest łazienka. Przedszkolaki

mają do dyspozycji również salę gimnastyczną, w której odbywają się uroczystości i koncerty i zajęcia

sportowe. Dzieci w razie potrzeby korzystają z pomocy specjalistów w gabinetach logopedycznych, sali

rehabilitacyjnej oraz sali terapii sensorycznej. Ogród przedszkolny jest ogrodzony, czysty i estetyczny,

zorganizowany na niedużej przestrzeni. Posiada urządzenia rekreacyjne z ekologicznego materiału, jest

piaskownica i mini plaża. Przy wejściu umieszczono regulamin korzystania z ogrodu. Dzieci w nim bawią się
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swobodnie, korzystając z różnych urządzeń.

Organ prowadzący przedszkole na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa w placówce. Systematycznie

przeprowadza okresowe kontrole dotyczące stanu pomieszczeń i placu zabaw. Dwa razy do roku zarządza

próbną ewakuację. Na potrzeby przedszkola zakupiono meble i sprzęt posiadający atesty. Wszystkie urządzenia

placu zabaw (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, bujaki) posiadają wymagane atesty. Teren placu jest ogrodzony,

a drzwi wejściowe są zamykane. Dla pracowników prowadzone są wstępne i okresowe szkolenia z zakresu

pierwszej pomocy. W każdej grupie znajdują się apteczki. Nauczyciele posiadają kontakt telefoniczny do rodzica

lub opiekuna prawnego. W grupach znajdują się imienne listy podopiecznych, do użycia w przypadku alarmu. 

Wyznaczono osoby do udzielania pierwszej pomocy i zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Cyklicznie

odbywają się spotkania z kierownikiem przedszkola, który pełni nadzór pedagogiczny, a który informuje zarząd

o bieżących problemach w funkcjonowaniu placówki. 

Wykres 1j

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

W efekcie różnorodnych, podejmowanych w przedszkolu działań, dzieci wiedzą jakich zachowań się

od nich oczekuje i z reguły zgodnie z nimi postępują. Dzieci czują się wyróżnione podczas pełnienia

dyżurów, a pozytywne wzmocnienia motywują je do prezentowania właściwych postaw podczas

zajęć i w relacjach rówieśniczych.

Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców (wyk.1j) w przedszkolu dzieci są jasno informowane, jakich zasad

postępowania należy przestrzegać. Wg pracowników niepedagogicznych  nauczyciele dbają o to, żeby dzieci

używały zwrotów grzecznościowych, dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas przemieszczania po korytarzu,

często odwołują się do ustalonych zasad, a dzieci starają się ich przestrzegać. Natomiast z wypowiedzi dzieci

wynika, iż przedszkolaki wiedzą, że "w przedszkolu nie należy hałasować, nie wolno popychać kolegi czy
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koleżanki, szczypać, czy zabierać zabawki. Trzeba natomiast dzielić się zabawkami, pomagać sobie wzajemnie,

zgodnie bawić się, razem pracować i wykonywać różne zadania". Dzieci mają również świadomość, że należy

pomagać słabszym. Podczas obserwowanych zajęć widoczne było, że dzieci bawią się wspólnie, potrafią się

wyciszyć oraz wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy. Na jednych zajęciach zauważono, iż dzieci pomagają

sobie nawzajem (tab.1). Natomiast nie zaobserwowano (poza jedną sytuacją z nadpobudliwym chłopcem), aby

zachowania dzieci były niezgodne z ogólnie  przyjętymi normami społecznymi.

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Jakie zachowania dzieci są widoczne w trakcie zajęć, swobodnej zabawy i w czasie zajęć na

świeżym powietrzu? [OZ] (8388)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 2

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 dzieci bawią się wspólnie 2 / 0 100 / 0

2 dzieci pomagają sobie nawzajem 1 / 1 50 / 50

3 dzieci potrafią się wyciszyć 2 / 0 100 / 0

4 dzieci potrafią wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy 2 / 0 100 / 0
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Obszar badania:  Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

W przedszkolu widoczna jest spójność oddziaływań nakierowanych na kształtowanie właściwych

postaw i zachowań dzieci. Pracownicy przedszkola odpowiednio reagują w każdej sytuacji, gdy

pojawia się jakieś odstępstwo.

Nauczyciele wzmacniają postawy właściwe, m.in. poprzez:

• pochwały na forum grupy i przed rodzicami,

• możliwość zabawy „wyjątkowo ulubionymi” zabawkami,

• nagradzanie słoneczkami na koniec dnia,

• wręczanie naklejek na koniec tygodnia za wzorowe zachowanie.

Ponadto przeprowadzają pogadanki, rozmowy o odmienności i wzajemnym szacunku, uwrażliwiają dzieci

na pomoc rówieśniczą, uczą empatii, wrażliwości na potrzeby rówieśników niepełnosprawnych. Wdrażają dzieci

z grupy autystycznej w wydarzenia przedszkolne, wycieczki, zabawy w sali i na placu zabaw.

Adekwatnie do sytuacji, reagują na zachowania niewłaściwe przedszkolaków, stosując np.: rozmowy

wyciszające, chwilowe odsunięcie od zabawy, powoływanie się na kontrakt i kodeks grupowy.

W opinii rodziców przez cały czas wzmacniana jest współpraca z nimi. Rodzice integrują się podczas działań

adaptacyjnych oraz wokół organizowanych imprez, wycieczek, uroczystości. Według nich grupach jest stały

rytm dnia. Stosowane są regulaminy grupowe, pozytywne wzmacniania względem dzieci. Nauczyciele odwołują

się do ustalonych zasad. Dzieci wdrażane są do bezpiecznych zachowań, co przekłada się na właściwe

zachowania w środowisku rodzinnym („podczas zabaw w domu kopiują zdarzenia przedszkolne”). Dzieci

wdrażane są też do obowiązków przedszkolnych, pełniąc dyżury (pomagają nakrywać do stołu przed posiłkami

i sprzątają po nich, także po zajęciach dydaktycznych i zabawie. Dzieci uczone są współpracy z dziećmi

niepełnosprawnymi. Nauczyciele przeprowadzają wiele rozmów o niepełnosprawności i potrzebach takich dzieci.

Kształtowana jest empatia. W przedszkolu jest bogata oferta nieodpłatnych dodatkowych zajęć: dogoterapia,

hippoterapia, terapia światłem, zajęcia z pedagogiem i psychologiem, wczesne wspomaganie, zajęcia

specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniami. Logopeda obejmuje swoją opieką wszystkie dzieci.

Pracownicy niepedagogiczni włączani są w proces wychowawczy przedszkolaków. Współorganizują imprezy

i uroczystości przedszkolne, służą pomocą w każdej sytuacji. Podkreślają bardzo dobrą atmosferę jak panuje

w przedszkolu. Potwierdzają działania nauczycieli polegające na wzmacnianiu pożądanych postaw dzieci oraz

ścisłą współpracę w tym, zakresie z rodzicami.
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Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Nauczyciele, m.in. w oparciu o zbiór zasad "Nasze postawy", podejmują różnorodne działania

skierowane na utrwalanie wśród przedszkolaków właściwych postaw. Dzieci uwrażliwiane są

na potrzeby kolegów niepełnosprawnych, uczą się odpowiedzialności za efekty pracy własnej oraz

zespołu, podejmują różne decyzje. Działania wychowawcze są indywidualizowane.

Różnorodność i systemowość działań nauczycieli i specjalistów, podejmowanych we współpracy z rodzicami,

sprzyja kształtowaniu właściwych postaw i zachowań dzieci (tab.1). Nauczyciele z wykorzystaniem wielu

sposobów uczą dzieci odpowiedzialności:

● za działania własne - wskazywanie i przekazywanie prawidłowych wzorców zachowania poprzez

czytanie bajek terapeutycznych i wskazań kodeksu przedszkolaka, czytelne komunikaty dotyczące

sprzątania zabawek zawsze przed wyjściem na plac zabaw, krótkotrwałe wyciszenia na krzesełku

(dzieci autystyczne), naklejanie w odpowiednich miejscach symboli i rysunków jako instrukcji

prawidłowego zachowania (np. mycie rąk, zębów), cotygodniowe pogadanki z lekarzem w ramach

promocji zdrowia,

● za działania grupy - rówieśnicze rozwiązywanie konfliktów, doskonalenie współpracy z dziećmi

niepełnosprawnymi, przygotowywanie do ról pełnionych przez dyżurnych i grupowej

odpowiedzialności za porządek w sali, czytanie bajek z morałem.

Dzieci uczone są dokonywania wyborów, m.in. podczas:

● zabawy - wybierają pomiędzy wyjściem na plac zabaw, a łąką z obserwacją owadów, wybór zabawek,

● zajęć dydaktycznych - wybór technik plastycznych, koloru pomocy dydaktycznych, wyklejanki czy

malowanki,

● wyboru literatury dziecięcej - wybór bajki do słuchania (przy braku zgodności, wybór demokratyczny

poprzez głosowanie),

● kontaktów interpersonalnych - wybór koleżanek i kolegów do zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym,

● wykonywania zadania – stawianie przez nauczyciela pytania „kto pomoże”.

Przedszkolaki przekazały, że mają możliwość dokonywania różnych wyborów, z czego chętnie korzystają

wymieniając się zabawkami przynoszonymi z domu, z kim i w co chcą się bawić (np. klockami lego, lalkami,

samochodami czy układankami), z kim wykonują dane zadanie. Przeprowadzone podczas badania obserwacje

zajęć wykazały, że nauczyciele, stosownie do wieku i możliwości dzieci, umożliwiali im dokonywanie wyborów

związanych z podejmowaniem różnych, indywidualnych i grupowych decyzji. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu uczy się dzieci, jakich zasad należy przestrzegać? [WN] (8867)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 elementy wychowawcze w danej grupie dziecko nadpobudliwe – to indywidualna karta oceny

(ocena kulka razy w ciągu dnia, z podsumowaniem i

nagrodą), bez wskazań negatywnych, są tylko

pozytywne,

2 grupa autystyczna modyfikacja programu wychowania (cały czas), zgodnie

z potrzebami dzieci, poszukiwanie najskuteczniejszych

sposobów dla danego dziecka, wzmocnienia pozytywne,

nigdy nie ma zakazów (zamiast "nie ruszaj", forma

bardziej komunikatywna dla dziecka "zakręć"),

3 codzienny czas na tzw. zabawę dowolną dowolna, ale kierowana przez nauczycieli, inspirująca do

aktywności, ustalane są zasady i codzienne do nich

odwołanie,

4 w każdej grupie kodeks grupowy, dzieci odciskały swój paluszek jako ich akceptację i

zawarcie umowy,

5 działania profilaktyczne częste rozmowy, pogadanki, raz w miesiącu teatrzyki z

morałem nt. bezpieczeństwa, spotkanie z policjantami,

rozmowy o zasadach przy wyjściu poza przedszkole,

6 współpraca z rodzicami dbanie o spójność zasad wychowawczych pomiędzy

domem i placówką.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze podlegają monitorowaniu i modyfikacji.

Wnioski wynikające z prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów analiz mają wpływ

na wdrażanie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb zmian.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli działania wychowawcze prowadzone w przedszkolu są monitorowane

i modyfikowane w celu dalszego doskonalenia ich efektywności. W ramach monitoringu prowadzone są:

● obserwacje przedszkolaków w różnych sytuacjach przedszkolnych i podczas zajęć,

● bieżąca wymiana informacji pomiędzy nauczycielami, a specjalistami wspomagającymi indywidualny

rozwój dziecka,

● rozmowy i analizy oceniające skuteczność i adekwatność działań podczas spotkań Rady

Pedagogicznej,

● monitoring indywidualnych sytuacji wychowawczych (Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej).

Ponadto działania wychowawcze monitorowane są przez dyrektora i kierownika przedszkola w ramach
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wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Wnioski z prowadzonych analiz stanowią podstawę do wprowadzania

zmian i lepszych rozwiązań oraz wdrażania nowych programów własnych. Wskazania płynące z wniosków

wykorzystywane są teź podczas planowania pracy przez nauczycieli, opracowywania programów wspierających

rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, korekty niewłaściwych zachowań, organizacji współpracy

ze specjalistami (psycholog, logopeda. muzykoterapeuta itp.). Działania wdrażane na podstawie wniosków

skierowane są na:

● dostosowanie metod i formy pracy do potrzeb dzieci obejmujących kształtowanie pożądanych

zachowań oraz postaw, m.in. akceptacji, tolerancji, uznania i sukcesu,

● udzielanie systemowego wsparcia w działaniach wychowawczych rodzicom dzieci nadpobudliwych i ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

● realizację we współpracy z psychologiem w dwóch grupach przedszkolnych programu mającego

na celu kształtowanie kompetencji społecznych i rówieśniczej komunikacyjnych interpersonalnej,

● wzmocnienie indywidualizacji pracy z dziećmi z autyzmem,

● opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

● wzmacnianie współpracy z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie.

Nauczyciele i specjaliści systematycznie analizują wnioski i wdrażają adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb

zmiany, a gdy zachodzi potrzeba wzmacniana jest współpraca ze specjalistami.

Obszar badania:  W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania

wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych

zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

Rodzice włączani są w analizy i ocenę skuteczności przedszkolnych działań wychowawczych. Ich

opinia zawsze brana jest pod uwagę przy wdrażaniu zmian związanych z podwyższaniem poczucia

bezpieczeństwa u wszystkich przedszkolaków. Z uwagi na specyfikę placówki (oddziały integracyjne

i oddział dla dzieci autystycznych), tej sferze funkcjonowania placówki poświęca się dużo uwagi.

Nauczyciele i specjaliści włączają rodziców w analizowanie i ocenę prowadzonych i proponowanych do wdrożenia

działań wychowawczych. W placówce działa zespól pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a wychowawcy,

psycholog, kierownik przedszkola rozmawiają z rodzicami udzielając im systemowego wsparcia w procesie

wychowawczym. Dostarczają wskazówek jak postępować z dziećmi i wzmacniać ich właściwe postawy, jak

radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i dostarczać im prawidłowego wzorca. W szczególnych

przypadkach, w celu pomocy dziecku i rodzinie, nawiązywana jest współpraca z pracownikiem socjalnym.

W otoczeniu przedszkola funkcjonują poradnie specjalistyczne, rehabilitacyjna, szkoła podstawowa i gimnazjum,

co umożliwia kompleksową opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko przejawia zachowania świadczące

o zaburzeniu, rodzice mogą skorzystać z Poradni w Centrum Rehabilitacji, psychoterapii rodzinnej i innych form

wsparcia. Organizowane są zebrania z rodzicami, na których zawsze, oprócz spraw organizacyjnych, poruszane

są tematy związane z rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym, np.: problemy adaptacyjne, znaczenie zabawy

w rozwoju społecznym, samodzielność i podejmowanie decyzji przez dziecko. Na potrzeby rodziców zamawiana

jest gazetka "Przedszkolak", a na stronie internetowej i tablicy informacyjnej publikowane są tematyczne

artykuły oraz porady w zakresie wychowania. Rodzice uważają, że przedszkole na wiele sposobów zachęca ich
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do przekazywania opinii na temat skuteczności prowadzonych działań wychowawczych i dlatego chętnie z takiej

możliwości korzystają. Swoimi opiniami i oczekiwaniami z nauczycielami i specjalistami rodzice dzielą się

podczas:

● rozmów codziennych,

● zebrań w grupach i ogólnych,

● spotkań ze specjalistami,

● indywidualnych i grupowych konsultacji w przypadku pojawiających się problemów,

● poprzez ankiety kierowane do rodziców.

Rodzice uważają, że w przypadku indywidualnych potrzeb czy niepełnosprawności dziecka zmiany wprowadzane

są na bieżąco i we współpracy z nimi, mają poczucie wpływu na wprowadzanie zmian w placówce. Na podstawie

propozycji i oczekiwań rodziców, wspólnie z dyrektorem i nauczycielami, ustalane są przedszkolne zasady, m.in.

dotyczące przynoszenia zabawek z domu, indywidualnych diet żywieniowych, organizacji i wychowania (m.in.

organizacji wycieczek i wyjazdów do kina). Jeżeli zmiana dotyczy całej grupy to przeprowadzane są konsultacje

ze wszystkimi rodzicami. Rodzice uważają, że są zawsze informowani o każdej wdrożonej zmianie. Rodzice są

zadowoleni z rytmu dnia przedszkolnego, a  placówkę i zaangażowanie całego personelu na rzecz rozwoju ich

dziecka oceniają bardzo dobrze. W ocenie rodziców, placówka w środowisku cieszy się dużym

zainteresowaniem.

Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. 

Z zachowania dzieci w trakcie obserwowanych zajęć wynika, że nauczyciele skutecznie wyposażają

je w podstawy umożliwiające prezentowanie otwartości na potrzeby koleżanek i kolegów

niepełnosprawnych. Dzięki systemowej pracy nauczycieli i specjalistów dzieci wykazują się

odpowiedzialnością w działaniu, relacjach społecznych i interpersonalnych. W przedszkolu dużo

uwagi poświęca się empatii oraz budowaniu właściwych relacji z dziećmi niepełnosprawnymi.

Obowiązujące w przedszkolu normy i zasady ujęte w grupowych Kodeksach Przedszkolaka opracowane zostały

wspólnie z dziećmi. Z obserwacji zajęć oraz placówki wynika, że są one zwizualizowane w formie przystępnej

dla dzieci. Nauczyciele często odwołują się do nich, prowadzone są grupowe i indywidualne tablice oceny

zachowania. Nauczyciele tworzą dzieciom, na miarę ich możliwości, przestrzeń do wykazywania się

i wzmacniania samodzielności, jednocześnie kształtują wrażliwość na potrzeby słabszych i mniej samodzielnych

kolegów. Dzieci wymagające indywidualnego wsparcia, od nauczycieli i specjalistów zawsze otrzymują stosowną

pomoc, ale bez nadmiernego ich wyręczania.

Przedszkolaki wykazują się samodzielnością w doborze koleżanek i kolegów do zabawy, często same decydują

o sposobie wykonywania zadań i ćwiczeń (starsze przedszkolaki częściej, młodsze rzadziej), są samodzielne

w zabawie. Prezentowaniu takich postaw sprzyja pozostawianie przez nauczycieli swobody w podejmowaniu

różnych wyborów.

Z wypowiedzi dzieci wynika, że wykazują się otwartością na potrzeby rówieśników oraz odpowiedzialnością

w działaniu i opiece nad zwierzętami, m.in.:

● chętnie przygotowują jedzenie dla kotków,
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● zawsze z dużym zaciekawieniem oglądają zwierzęta w mini ZOO w Ośrodku (m.in. konie, króliki,

kózki),

● z dużym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach z psem (dogoterapia),

● chętnie opiekują się zwierzątkami w domu, np. pieskiem,

● z zaciekawieniem i szacunkiem dla przyrody oglądają owady na łące koło przedszkola.
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