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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 01-03-2016 - 04-03-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Joanna Kosowska-Pikos, Beata Palmowska. Badaniem objęto dzieci (wywiad grupowy),

73 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, grupowy z pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
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Obraz placówki

Samorządowe Przedszkole Nr 88 w Krakowie jest najstarszym przedszkolem na terenie dzielnicy Nowa Huta i w

tym roku szkolnym obchodzić będzie jubileusz 65 – lecia.

Działania Przedszkola ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym

potencjałem, możliwościami i potrzebami, z dążeniem dziecka do autokreacji. Misją Placówki jest wychowanie

człowieka, który dba o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. Celem działań nauczycieli jest

budowanie tożsamości regionalnej, narodowej oraz nauka odróżniania dobra od zła.

Priorytetem działalności Przedszkola jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju intelektualnego,

emocjonalnego, społecznego i fizycznego; ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w duchu wartości

patriotycznych i ekologicznych.

O wysokiej jakości pracy Przedszkola świadczy liczny udział wychowanków w konkursach oraz odnoszone tam

sukcesy: Zaklęte w dyni, Pomagamy zimującym ptakom, Tuwim znany i lubiany, Z dedykacją dla Nowej Huty,

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci, Projekt Znaczka Pocztowego, Rozśpiewany Przedszkolak, Na Zdrową

Nutę, Moje ulubione zwierzątko, Pada, pada śnieg, Wiersze znane i nieznane, Ekoprzedszkole, Przedszkolak

obywatelem świata, Mój przyjaciel miś, Wielkanocne zwyczaje.

Jeden z realizowanych w Przedszkolu projektów edukacyjnych przedstawiony został jako przykład dobrej

praktyki na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie - ,,Zabawy w teatr".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 88
Patron Wesołe Ósemki

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Kraków

Ulica os. Wandy

Numer 2

Kod pocztowy 31-905

Urząd pocztowy Kraków

Telefon 0126443358

Fax 0126443358

Www wesoleosemki@op.pl

Regon 12134922300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 100

Oddziały 4

Nauczyciele pełnozatrudnieni 6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 16.67

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat Kraków

Gmina Kraków

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom podstawowy:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Dzieci są aktywne

Poziom podstawowy:

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele
stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Poziom wysoki:

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom podstawowy:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka.

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

Poziom wysoki:

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
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Wnioski

1. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o koncepcję, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci

i zapewnienie im bezpieczeństwa, wskazującą kierunki działań w pracy z wychowankami. Jest ona

w pełni akceptowana przez rodziców.

2. Podejmowane przez nauczycieli, we współpracy ze specjalistami i rodzicami działania, mające na celu

wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz wyrównywania szans edukacyjnych,

wzmacniają sferę emocjonalną dzieci i przyczyniają się do budowania poczucia własnej wartości.

3. Funkcjonujące w Placówce metody i formy wsparcia rodziców w procesie wychowania dziecka mają

charakter planowy, cykliczny oraz obejmują wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

4. Pracownicy Przedszkola stwarzają rodzicom przestrzeń do partycypowania w realizację i modyfikację

różnorodnych działań oraz do wsparcia finansowego i rzeczowego Placówki.

5. Oferta Przedszkola oraz stosowane metody pracy skutecznie pobudzają aktywność i kreatywność dzieci,

angażują je do czynnego udziału w zajęciach oraz działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która uwzględnia

potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy Przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania

środowiska lokalnego. Koncepcja pracy Przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana,

a rodzice uczestniczą w jej modyfikacji. Koncepcja pracy Przedszkola realizowana jest we

współpracy z rodzicami.

Obszar badania:  Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną

koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,

uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy Przedszkola oraz zidentyfikowane

oczekiwania środowiska lokalnego.

Zdaniem Dyrektora i nauczycieli priorytetem w działalności Przedszkola jest przede wszystkim zapewnienie

dzieciom wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego oraz położenie

szczególnego nacisku na wychowanie w duchu wartości patriotycznych i ekologicznych. Koncepcja pracy

Przedszkola realizowana jest poprzez zróżnicowane działania m.in.:

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, poczucia akceptacji i poszanowania ich praw;

- codzienne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w czasie których realizowana jest podstawa

programowa wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści związanych z rozwijaniem wszechstronnego

rozwoju dziecka;

- diagnozowanie trudności dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień;

- systematyczne wspierania rozwoju dzieci z trudnościami i uzdolnieniami poprzez opracowanie indywidualnych

programów wspierania dziecka oraz realizacja założonych w nich działań (np. kółka zainteresowań; zajęcia

wyrównawcze; współpraca ze specjalistami);

- pomoc i wsparcie udzielane rodzicom (np. przekazywanie informacji o postępach dzieci, w tym o kwestiach

związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej);

- realizację w Przedszkolu dodatkowych programów i projektów przede wszystkim z zakresu działalności

artystystycznej (plastyka, muzyka, zabawy teatralne, zajęcia czytelnicze);

- stosowanie przez nauczycieli zróżnicowanych metod i form pracy (w tym metod aktywnych) będących

odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i możliwości dzieci;

- organizację w Przedszkolu przestrzeni edukacyjnej w sposób sprzyjający aktywności dzieci (kąciki zabaw;
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kąciki tematyczne; wystawy prac dzieci);

- organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych odpowiadających potrzebom dzieci (język angielski; rytmika;

tańce; gimnastyka korekcyjna; zajęcia logopedyczne; kółko plastyczne; kółko techniczne; kółko graficzne;

kółko szachowe).

Prowadzone w ramach koncepcji pracy działania wynikają z rozpoznanych potrzeb rozwojowych dzieci:

- indywidualizację zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz

psychofizycznych (np. poprzez dobór aktywnych metod: E. Gruszczyk – Kolczyńskiej; R. Labana; M.A

.Kniessów; W. Scherborne; C. Freineta; A. Osborna; M. Bogdanowicz; P. Dennisona; J. Cieszyńskiej; Pedagogiki

Zabawy KLANZA; B. Strauss; Projektów Badawczych);

- stosowanie metod aktywności twórczej dzieci: układanie wierszy, opowiadania, inscenizację, kończenie

historyjek obrazkowych, opowieści ruchowe żywego słowa, gry-mowa dialogowa, różne formy teatralne

(teatrzyk lakowy, sylwetek, cieni, paluszkowy), gry na instrumentach, śpiew, zabawy taneczne;

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa (np. udział w akacjach Bezpieczna droga, Unikanie zagrożeń,

Bezpieczne zabawy z psem; spotkania ze strażnikiem miejskim, ratownikiem medycznym, policjantem;

funkcjonujące w Przedszkolu procedury);

- promowania aktywności ruchowej dzieci (np. poprzez: organizację jazdy konnej we współpracy z Klubem

Jeździeckim Pegaz; organizację nauki jazdy na nartach – stacja narciarska Podstolice; udział w zajęciach

z dogoterapii – cykl zajęć z instruktorem i psem terapeutą;

-- udział dzieci w zawodach, wycieczkach, konkurencjach i konkursach sportowych (np. Mali sportowcy,

Olimpiada zimowa i letnia, zajęcia sportowe w Klubie Sportowym Com Com Zone, Tenis w ogrodzie – nauka gry

w tenisa, turystyka weekendowa dla dzieci i rodziców – wycieczka na Górę Chełm; Sobotnia rekreacja

z rodzicami w ogrodzie przedszkolnym; Ruch to zdrowie, każdy rodzic i przedszkolak to powie – zajęcia otwarte

z gimnastyki korekcyjnej);

- wdrażanie Programu Adaptacyjnego (spotkania weekendowe z rodzicami, Dzień Otwarty w Przedszkolu,

Pasowanie na przedszkolaka, zajęcia otwarte);

- diagnozowanie i wspomaganie rozwoju dzieci (w Przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna;

gimnastyka korekcyjna; rewalidacja indywidualna; kółka rozwijające zainteresowania oraz dla dzieci

wymagających wsparcia;

- wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym: informowanie rodziców

o trudnościach i sukcesach dziecka; organizacja spotkań ze specjalistami (psycholog, logopeda, współpraca

z poradnią psychologiczno – pedagogiczną); gazetki tematyczne Kącik dla Rodzica (Mam cztery latka, ciekaw

jestem światka; Grypa – nie daj się złapać; Prawidłowa postawa ciała).

W koncepcji pracy uwzględnione są również działania odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom środowiska

lokalnego oraz uwzględniające specyfikę pracy Przedszkola:

- - promowanie i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych (Dzień kanapkowy; 5 porcji warzyw i owoców

– cykl zajęć dydaktycznych; Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki; teatrzyki jarzynowe; zielony ogródek

w sali; Nasze przepisy kulinarne – konkurs międzygrupowy; Dzień zdrowej rodziny – zajęcia praktyczne dzieci

z rodzicami; Jak zdrowo się odżywiać – warsztaty dla rodziców; Przepis na drugie śniadanie – konkurs dla dzieci

i rodziców; Kurs kulinarny dla rodziców i dzieci; Projekty edukacyjne – Chleb, Mąka, Woda). Przedszkole

zdobyło następujące certyfikaty: Właściwe nawyki żywieniowe (Agencja Rynku Rolnego); Przedszkole przyjazne

żywieniu i aktywności fizycznej (Instytut żywności i żywienia);

- budowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej;

- udział w akcjach charytatywnych (Mam Marzenie; Piękne Anioły; Gwiazdka dla zwierzaka, Góra Grosza);

- aktywny udział w życiu lokalnym (imprezy lokalne; stała współpraca z podmiotami funkcjonującymi
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w środowisku lokalnym; organizacja imprez dla środowiska).

Prowadzone w Przedszkolu działania są w pełni spójne z funkcjonującą w nim koncepcją pracy oraz

efektywnie odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby dzieci i oczekiwania środowiska lokalnego.

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

Koncepcja pracy Przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy Przedszkola przedstawiana jest rodzicom na pierwszym zebraniu organizacyjnych oraz podczas

zebrań grupowych. Nauczyciele szczegółowo przedstawiają koncepcję pracy Przedszkola, na którą składa się

misja i wizja Przedszkola oraz model wychowanka. Koncepcja pracy Przedszkola umieszczona jest również

na stronie internetowej Placówki; w folderze reklamowym wykorzystywanym podczas akcji rekrutacyjnej oraz

na Tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

W opinii rodziców do kwestii priorytetowych realizowanych w Przedszkolu należy:

- bezpieczeństwo dzieci;

- wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka;

- przygotowanie wychowanków do szkoły (kształtowanie gotowości szkolnej);

- diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci;

- diagnozowanie słabych stron dzieci oraz systematyczna praca z dzieckiem w obszarach wymagających

dodatkowego wsparcia;

- wsparcie rodziców i komunikacja z rodzicami.

Respondenci w pełni akceptują działania Placówki i nie wskazują obszarów do poprawy.

Koncepcja pracy Przedszkola jest w pełni akceptowana przez rodziców.

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.

Koncepcja pracy Przedszkola modyfikowana jest we współpracy z rodzicami.

Rodzice przedstawiają swoje wnioski dotyczące modyfikacji koncepcji pracy oraz działań Przedszkola podczas

zebrań grupowych oraz rozmów indywidualnych z Dyrektorem oraz nauczycielami.

Przykładowe zmiany w koncepcji pracy będące wynikiem uzgodnień z rodzicami:

- realizacja i forma realizacji treści z zakresu edukacji patriotycznej;

- ilość i tematyka kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych;

- organizacja wycieczek;

- imprezy przedszkolne;

- aktywny udział rodziców w działaniach Przedszkola (realizacja projektów; udział w akcja Cała Polska czyta

dzieciom; organizacja zajęć dodatkowych).



SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 88 11/20

      

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

Koncepcja pracy Przedszkola realizowana jest we współpracy z rodzicami.

Rodzice uczestniczą w zróżnicowanych działaniach związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy

Przedszkola. Przykładowo:

- organizacja i współorganizacja uroczystości przedszkolnych;

- udział w przedstawieniach organizowanych przez rodziców dla dzieci (np. Dziadek do orzechów);

- udział w Przeglądzie Teatralnym dla Rodziców;

- udział w Rodzinnym Kolędowaniu i pozyskiwanie funduszy dla Przedszkola;

- poszukiwanie sponsorów i sponsorowanie działań Przedszkola;

- organizacja wycieczek do miejsc pracy np. podczas realizacji projektów (piekarnia, Ogród Botaniczny,

Telewizja Kraków, Szkoła Gastronomiczna, wycieczka po Krakowie - rodzic jest przewodnikiem turystycznym);

- organizacja wycieczek i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wycieczek;

- rola ekspertów podczas realizacji projektów (np. lekarz, ratownik medyczny);

- rola ekspertów podczas realizacji akcji Masz talent przedszkolaku;

- udział w głośnym czytaniu w Przedszkolu (Cała Polska czyta dzieciom);

- udział w zajęciach otwartych; spotkaniach adaptacyjnych; wycieczkach weekendowych.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci aktywnie uczestniczą w prowadzonych w Przedszkolu zajęciach. Są skutecznie zachęcane

do podejmowania różnorodnej aktywności i wdrażane do samodzielności. W Przedszkolu tworzy się

dzieciom warunki do inicjowania i realizowania różnorodnych działań na rzecz rozwoju własnego

oraz udziału w działaniach na rzecz środowiska

lokalnego.

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.

Nauczycielki tworzą różnorodne ciekawe sytuacje edukacyjne motywujące dzieci do aktywności.

Wszystkie przedszkolaki są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich

uczestniczą. 

W opinii wszystkich respondentów dzieci bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im zajęciach.

Nauczycielki oraz dyrektor podali przykłady podejmowanych działań służących zaktywizowaniu dzieci.

Stosowanie nowych i aktywizujących metod: gimnastyka twórcza Rudolfa Labana, wychowanie do muzyki przez

zabawę wg. koncepcji Carla Orffa, „Ruch Rozwijający” Weroniki Sherborne, „Dziecięca matematyka” Edyty

Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda symultaniczno – sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej, „Metoda Dobrego Startu”

Marty Bogdanowicz , odmienna nauka czytania Ireny Majchrzak, czytanie globalne metodą Glena Domana, Marii

i Alfreda Kniessów, Celestyna Freineta, kinezjologia edukacyjna Paula Denissona, pedagogika zabawy KLANZA,

aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, twórczego myślenia Jonathana Osborna.

Ponadto nauczycielki pracują metodą projektów badawczych: (Woda, Mąka, But, Łąka, Chleb itp.), prowadzą

kółka zainteresowań (czytelnicze, grafomotoryczne, szachowe, plastyczne, techniczne).

Organizują liczne konkursy: „Masz talent przedszkolaku”, Zaklęte w dyni”, „Tuwim znany i lubiany”, plastyczne,

recytatorskie. Dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje m.in.: IX Nowohucki

Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci, :Rozśpiewany Przedszkolak 2014: w Samorządowym Przedszkolu

115, „Sąsiad dla sąsiada” organizowany przez Klub Fitness, fotograficzny „Rycerze białego orła”, plastyczne „Z

Lajkonikiem po Krakowie”, „Kolory letnich wspomnień”, „Człowiek najlepszym przyjacielem człowieka”,

„Wielkanocne zwyczaje”, Przedszkolaki uczestniczą w comiesięcznych zajęciach w ramach współpracy

z Krakowską Filharmonią. Biorą udział w akcjach charytatywnych: „Mam marzenie” (zbiórka zabawek dla dzieci

onkologicznych), „Piękne anioły” (zbiórka środków czystości dla biednych rodzin), „Gwiazdka dla zwierzaka”.

Na terenie przedszkola organizowane są zajęcia jazdy konnej, nauka jazdy na nartach, dogoterapia, robotyka

i ceramika. Odbywają się teatrzyki kukiełkowe o różnorodnej tematyce.

Placówka proponuje dzieciom liczne wycieczki edukacyjne (planetarium, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum

Lotnictwa Polskiego, Muzeum Czynu Zbrojnego, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Geologiczne),
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zawodoznawcze (Klub Jeździecki „Pegaz”, fabryka baniek, zakład krawiecki, piekarnia, zegarmistrz)

i turystyczno-krajoznawcze (na narty, do Smoczej Jamy, Krakowa , Jaskini Wierzchowskiej, „Wioski świata”,

„Wioska indiańska” Zalesie, Opactwa Cystersów w Mogile, do ZOO. Wychowankowie uczestniczą także

w „zielonych przedszkolach” . Nauczycielki wykorzystują zainteresowania i pasje dzieci podczas

przygotowywania oprawy artystycznej uroczystości przedszkolnych (Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki,

Dzień Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz uroczystości jubileuszowe).

Wszyscy rodzice stwierdzili, że dzieci chętnie chodzą do przedszkola wykres 1o) i uczestniczą w proponowanych

im zajęciach (rys. 1j). Dzieciom najbardziej odpowiadają zajęcia ze zwierzętami, gimnastyka korekcyjna,

zajęcia z logopedą, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na narty oraz teatrzyki.

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele w różnorodny sposób angażowali wychowanków do aktywności

w rezultacie wszystkie dzieci były zaangażowane w prace i zabawy proponowane przez prowadzących oraz

swobodnie wchodziły w relacje z innymi dziećmi. Dzieci poinformowały, że w przedszkolu najbardziej lubią

zajęcia ze zwierzętami, eksperymentami, gimnastykę, teatrzyk i zabawy w ogrodzie.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Nauczyciele powszechnie wdrażają dzieci do podejmowania samodzielnych działań podczas zajęć,

zabawy i czynności samoobsługowych. Wspierają i zachęcają wychowanków do kreatywności.

W opinii dyrektora i pracowników niepedagogicznych dzieci wdrażane są do samodzielności poprzez wspieranie

dążenia do doskonalenia czynności samoobsługowych i porządkowych. Nauczycielki zachęcają wychowanków

do samodzielności w trakcie zabaw i zajęć, poprzez udział w przedstawieniach, uroczystościach przedszkolnych.

Organizują przestrzeń edukacyjną w sposób sprzyjający samodzielnym działaniom dzieci. Tworzą kąciki

zainteresowań adekwatne do bieżących potrzeb dzieci.

Przedszkolaki są wspierane podczas zabaw z prawidłami (gry, zawody), uczą się współpracy (praca w grupach),

podziału ról, samodzielnego doboru pomocy.

Podczas posiłków dzieci pełnią dyżury. Pielęgnują rośliny w sali, opiekują się świnką morską, sprzątają zabawki.

Starsze dzieci pomagają młodszym podczas ubierania się w szatni. Organizowane są „Dni kanapkowe” podczas,

których dzieci decydują co chcą w danym dniu jeść.

Dzieci informują, że samodzielnie ubierają się, jedzą; myją zęby po posiłku. Wykonują swoje prace, bawią się

i biegają.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć dzieci mogły same wybierać zabawy, w które się bawią a nauczycielki

zachęcały podopiecznych do samodzielnego wykonywania zadań. 
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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 inspirują dzieci do podejmowania różnych form aktywności, co wyzwala w dzieciach

twórczą postawę. Przedszkolaki inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

W opinii wszystkich respondentów dzieci inicjują i realizują różnorodne działania m.in: zabawy swobodne

zgodne z ich zainteresowaniami, zabawy konstrukcyjne, w kącikach tematycznych, odgrywają role. Z własnej

inicjatywy wybierają zabawy w ogrodzie oraz pomagają kolegom. Bardzo chętnie wybierają gry planszowe,

układanki, puzzle. Mają udział w realizowanej tematyce zajęć. Przedszkolaki często wykonują prace plastyczne

według swojej pomysłowości, dokonują wyboru formy i materiału plastycznego. Dzieci wybierają aktywność

ruchową, zabawy konstrukcyjne, określają zasady pracy w grupie i przydzielone role, (budowa miasta dla

mrówek z recyclingu - określiły cel pracy, zaplanowały budowę miasta).

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć wszystkie dzieci podejmowały działania wynikające z ich inicjatywy

np. dokonywały wyboru ,,rolnika", ,,wilka" w zabawach ruchowych, dyrygenta w zabawie z instrumentami

muzycznymi; sposób prowadzenia ,,orkiestry”. Prowadziły dziennik hodowli (kiełkujące nasiona) - dzieci

rysunkami ilustrowały kolejne etapy hodowli.

W Placówce eksponowane są na bieżąco wytwory prac dzieci przez nich inicjowane oraz projekty realizowane

w grupach przedszkolnych, których tematykę i formę realizacji określiły dzieci np. kamień czy zegary.

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

Dzieci uczestniczą w licznych działaniach na rzecz społeczności lokalnej co przyczynia się

do integracji mieszkańców i pozytywnie wpływa na kształtowanie u dzieci więzi ze środowiskiem. 

W opinii wszystkich respondentów Placówka podejmuje różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Przykładem tych działań jest uczestnictwo i organizacja akcji charytatywnych ("Mam marzenie", zbieranie

nakrętek, "Góra Grosza", „Piękne Anioły”),akcji pomocy zwierzętom („Gwiazdka dla zwierzaka”).

Przedszkole współpracuje ze szkołami podstawowymi dzielnicy Nowa Huta oraz szkołą gastronomiczną

("Jasełka", konkursy, zawody sportowe, warsztaty kulinarne, przedstawienia teatralne).

Dzieci przygotowują imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, pasowanie na przedszkolaka, Dzień

mamy, spotkania wigilijne) oraz patriotyczne (Święto Niepodległości).

Wychowankowie współpracują z: Biblioteką Publiczną (Cykl zajęć - słuchanie rożnych utworów literackich,

konkursy), Strażą Miejską (cykl zajęć o bezpieczeństwie), Strażą Pożarną (udział strażaków próbnych alarmach,

i projekcie „Czapka”, zwiedzanie budynków Straży Pożarnej), Teatrem Ludowym (występy dzieci , zwiedzanie

teatru, spektakle).

Dzieci uczestniczą w kolędowaniu, Dniach Nowej Huty, „Paradzie smoków”, oraz konkursie na palmę

wielkanocną w Lipnicy.
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Podstawą wszelkich podejmowanych w przedszkolu działań edukacyjnych oraz wspomagających

jest systemowe rozpoznawanie potrzeb i możliwości każdego dziecka. Wnioski z nich wypływające

przekładają się na dostosowanie oferty edukacyjnej przedszkola, prowadzenie działań

wspierających i rozwijających, wybór metod i technik oraz indywidualizację pracy. W opinii

rodziców ich dzieci mogą liczyć zarówno na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz

zainteresowań, jak i w pokonywaniu trudności.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

W przedszkolu prowadzone są systemowe działania, których celem jest kompleksowe rozpoznanie

potrzeb wszystkich dzieci.

Nauczycielki rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci oraz ich możliwości poprzez bieżące obserwacje aktywności

przedszkolaków, zachowań w sytuacjach społecznych, analizowanie wytworów pracy, monitorowanie osiągnięć

dzieci, diagnozę gotowości szkolnej, prowadzenie rozmów i wywiadów z dziećmi i rodzicami oraz zasięganie

opinii specjalistów.

Nauczyciele, odwołując się do wyników prowadzonych diagnoz,

wskazali najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci: potrzeby specjalne wynikające z dysfunkcji rozwojowych,

wymagające planowania skorelowanych oddziaływań, potrzeby poznawcze, ruchu, rozwoju twórczego, a także

emocjonalne jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i uznania.

Dyrektor poinformował, że w wyniku prowadzonych działań w ubiegłym roku szkolnym pomocą

psychologiczno–pedagogiczną objęto 87 dzieci (terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna) natomiast

w bieżącym roku 104 dzieci.

W opinii zdecydowanej większości rodziców nauczycielki rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich

dzieci co obrazuje wykres (rys. 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

Przedszkole prowadzi działania o charakterze wspomagającym i rozwijającym adekwatne

do rozpoznanych możliwości i potrzeb każdego dziecka. 

Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju dzieci są wykorzystane do planowania dalszej pracy

poszczególnych grup, systematycznego i rzetelnego przekazywania informacji rodzicom o postępach w rozwoju

dzieci oraz ewaluowania efektów własnej pracy. Praca indywidualna z dziećmi potrzebującymi wsparcia skupia

się na realizacji projektów i programów autorskich wspierających zarówno dzieci uzdolnione jak i dzieci

z trudnościami, indywidualizacji w nauczaniu, indywidualnym doborze materiałów dydaktycznych, dostosowaniu

sal do potrzeb rozwojowych dzieci. Ponadto na prowadzeniu kółek zainteresowań (plastyczne, przygotowujące

do nauki czytania i pisania, czytelnicze), realizacji projektów badawczych, umożliwianiu prezentowania

talentów, stymulowaniu do podejmowania działań, prowadzeniu zabaw ruchowych oraz zachęcaniu dzieci

do samodzielności. Dzieci uczestniczą w zajęciach logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych a dla

dzieci z orzeczeniami opracowuje się i realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczycielki podejmowały działania dostosowane do wcześniej

rozpoznanych potrzeb i możliwości dzieci.

W opinii rodziców wszyscy nauczyciele traktują dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i możliwości. Podali

przykłady pracy wychowawców z różnymi podopiecznymi m. in. rozwijanie zdolności plastycznych, czytelniczych

oraz grafo-motorycznych.
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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.

Wsparcie otrzymywane w przedszkolu jest w pełni adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb dzieci.

Zdecydowana większość rodziców jest zdania, że ich dzieci mogą w przedszkolu rozwijać swoje uzdolnienia

i zainteresowania (rys. 1j) a placówka udziela im adekwatnego wsparcia w pokonywaniu trudności (rys. 2j).

Wszyscy rodzice dostrzegają okazywaną przez nauczycielki wiarę w możliwości każdego dziecka (rys.3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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