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Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-05-2013 - 27-05-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Katarzyna Piechota, Grażyna Kołogrecka-Dul, Marcin Depta.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej
i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie
metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor przedszkola
Nauczyciele

Metoda/technika

Sposób doboru próby

Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Przedszkole, w którym
pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

nd

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Dzieci

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Rodzice

Ankieta audytoryjna (PAPI)
Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Obserwacja zajęć
Obserwacja przedszkola
Analiza danych zastanych
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Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd

nd
Badanie na próbie pełnej

nd
10

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
psycholog
Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni
Przedstawiciele najstarszej
grupy
Przedstawiciele rady rodziców
i rad grupowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Rodzice obecni w trakcie
badania na terenie
przedszkola
Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
Wszystkie grupy
Wewnątrz i na zewnątrz

0

8

23
7

58
14

6
nd
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Informacja o placówce
Nazwa placówki

Przedszkole Miejskie nr 19

Patron

Jan Brzechwa

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Gorzów Wielkopolski

Ulica

9 Maja

Numer

7

Kod pocztowy

66-400

Urząd pocztowy

Gorzów Wlkp.

Telefon

957288680

Fax
Www

www.p19.edu.gorzow.pl

Regon

08048350700000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

150

Oddziały

6

Nauczyciele pełnozatrudnieni

11

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

2

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0

Średnia liczba uczących się w oddziale

25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

13.64

Województwo

LUBUSKIE

Powiat

Gorzów Wielkopolski

Gmina

Gorzów Wielkopolski

Typ gminy

gmina miejska

Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
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Wprowadzenie: obraz placówki
Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wlkp. jest jednym z 28. tego typu placówek
prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Mieści się w parterowym budynku (typ ciechanowski) położonym
w środku osiedla, którego mieszkańcy stanowią jego najbliższe środowisko lokalne. Przedszkole posiada dobre
warunki lokalowe, wyposażenie oraz dwa place zabaw (dla dzieci starszych i młodszych). Mając na uwadze
potrzeby mieszkańców i dzięki współpracy z rodzicami oraz organem prowadzącym w budynku przedszkola
przeprowadzono ostatnio modernizację i wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie dla kolejnej grupy
wychowawczej. Dzięki temu, w bieżącym roku szkolnym, możliwe było przyjęcie do przedszkola większej liczby
dzieci 3-letnich niż dotychczas (obecnie 2 grupy dzieci 3-letnich), łącznie 6. grup wychowawczych.
Przedszkole funkcjonuje w oparciu o analizowaną i modyfikowaną koncepcję pracy, spójną z potrzebami oraz
oczekiwaniami zarówno dzieci, rodziców, jak i szeroko pojętego środowiska. Jej motto to słowa Janusza Korczaka:
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”. Inspirując się programem „Optymistyczne
przedszkole”, zakładającym rozwijanie u dzieci zaradności, optymizmu i samodzielności, stworzono bogatą ofertę
zajęć realizujących podstawę programową i zajęć dodatkowych, w tym język angielski, zajęcia komputerowe dla
najstarszej grupy (nieobowiązkowe), rytmikę. W bezpłatnej ofercie dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone
są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, a dla dzieci wykazujących
zainteresowania i talenty artystyczne – zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne. Oferta obejmuje różne działania
nowatorskie, w tym realizację innowacji pedagogicznej „Mali, zdolni optymiści” opartej na teorii inteligencji
wielorakich H. Gardnera.
Nauczyciele systematycznie obserwują zachowanie i postępy dzieci, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego
podsumowują ich wyniki – dla dzieci 3- i 4-letnich sporządza się arkusz obserwacji, a dla 5- i 6-latków – arkusz
diagnozy przedszkolnej, określającej poziom gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Na podstawie
stwierdzonych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci nauczyciele wybierają odpowiednie programy
lub opracowuję własne np. „Sześciolatek w przedszkolu” – program dla grupy dzieci 6-lotnich z rocznym
przygotowaniem do szkoły; opracowują plany pracy miesięcznej, dostosowują metody i formy pracy oraz planują
pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Przedszkole współpracuje z wieloma podmiotami w środowisku lokalnym, uczestniczy w akcjach charytatywnych
(Fundacja Mam Marzenie), ekologicznych (zbieranie surowców wtórnych, elektrośmieci), prowadzi działania
integrujące rodziców i mieszkańców osiedla (Festyn Rodzinny), pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (jasełka,
życzenia na Dzień Babci i Dziadka). Wiele zajęć edukacyjnych, zwłaszcza z edukacji przyrodniczej, ekologicznej
i regionalnej odbywa się poza przedszkolem, np. na terenie ogródków działkowych „Magnolia”, leśnych stacji
dydaktycznych (Lipy) i ścieżek edukacyjnych (w Bogdańcu), dzieci odwiedzają okoliczne zakłady pracy, szkoły i
zabytki na terenie Gorzowa Wlkp., wyjeżdżają na biwaki i wycieczki (np. do Mniszek). Rodzice współpracują
z przedszkolem między innymi współdecydując o terminach i organizacji zaplanowanych działań, angażując się
w przygotowanie imprez i uczestnicząc w nich, a także wspierając przedszkole finansowo, chętnie korzystają też
z form wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci oferowanych im przez przedszkole. Prowadzone działania dobrze
przygotowują dzieci do funkcjonowania społecznego w szkole i do dalszego kształcenia.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 19

5 / 29

Wyniki ewaluacji:
Obszar: Procesy
Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy
Komentarz:

Działania podejmowane w przedszkolu wynikają z koncepcji pracy wspólnie opracowanej i przyjętej przez
radę pedagogiczną. Jest ona spójna z potrzebami oraz oczekiwaniami zarówno dzieci, rodziców, jak
i szeroko pojętego środowiska. Koncepcja jest ukierunkowana na dbałość o wszechstronny rozwój oraz
zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa. W wyniku analizy koncepcji pracy przedszkola
sformułowano wnioski dokonano jej modyfikacji. Rodzice znają główne założenia koncepcji pracy
przedszkola, akceptują wartości promowane w przedszkolu i podejmowane działania.
W przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną, koncepcja pracy. Znajduje to odzwierciedlenie
w analizowanej dokumentacji przedszkola, na podstawie której stwierdza się, że w przedszkolu istnieje koncepcja
pracy na lata 2010-2013 zatwierdzona przez radę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele czują się współautorami
koncepcji pracy przedszkola, brali udział w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji. Placówka w swoich
działaniach kieruje się słowami Janusza Korczaka: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się
może”. Główne założenia koncepcji zostały zatwierdzone do realizacji 10.02.2013 r. Są to:
Współdziałanie z rodzicami oraz środowiskiem;
Wizja przedszkola;
Misja przedszkola;
Obszary pracy przedszkola;
Metody pracy stosowane w przedszkolu;
Tradycje przedszkola;
Model absolwenta;
Priorytety działania na lata 2010-2013 w zakresach: edukacja, wychowanie i opieka; baza i zasoby;
środowisko lokalne; organizacja i zarządzanie; promocja.
Zdaniem dyrektora oraz ankietowanych nauczycieli, główne kierunki działań wynikające z koncepcji pracy
przedszkola, to:
zwracanie uwagi na potrzeby i możliwości dzieci;
stwarzanie możliwości dzielenia się wiedzą;
doskonalenie procesu i edukacji dzieci poprzez np. wprowadzanie innowacji „Mali zdolni optymiści”.
tworzenie sprzyjających warunków, stosowanie odpowiednich metod pracy, pozwalających
na wszechstronny rozwój osobowości dziecka, jego talentów i zainteresowań oraz urzeczywistniania
potencjalnych możliwości;
aktywizowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola;
zapewnienie wykwalifikowanej, kompetentnej, odpowiedzialnej i optymistycznej kadry;
ukierunkowanie pracy na dziecko, jego potrzeby, możliwości;
wspieranie działań wychowawczych rodziców;
Ważny według dyrektora jest model absolwenta. Absolwent przedszkola jest twórczy, otwarty, przygotowany
do nauki, znający siebie i swoje możliwości, dążący do osiągnięcia sukcesu, aktywny w podejmowaniu działań,
mający poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem, odróżniający dobro od zła. Ma zrównoważony obraz samego
siebie, poczucie wiary w swoje możliwości, optymistycznie patrzący na otaczający świat. Dyrektor wskazała
priorytetowe działania na lata 2010-2013:
uzyskanie certyfikatu optymistycznego przedszkola;
doskonalenie procesu wspomagania i edukacji, w tym nowatorstwo pedagogiczne;
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zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju talentu i zdolności poprzez rozbudzanie ciekawości
i zaspokojenia naturalnej potrzeby poznawania świata.
Działania realizujące koncepcję pracy. O prowadzeniu działań realizujących własną koncepcję pracy świadczą
wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz obserwacja zajęć. Według dyrektora i nauczycieli działania stałe, to:
udział kadry w różnego rodzaju formach doskonalenia, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych
umiejętności (np.: terapia pedagogiczna, warsztaty taneczne);
udział w ogólnopolskim programie „Optymistyczne przedszkole” ;
stworzenie dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci
(np.: kółko taneczne, plastyczne, komputerowe, teatralne);
formowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, badań przesiewowych słuchu, mowy;
udział dzieci podczas uroczystości (festyny, pikniki, zajęcia otwarte dla rodziców, rodzinne konkursy
plastyczne, spotkania wigilijne) integrujących społeczność lokalną;
stosowanie w pracy z dziećmi metod aktywizujących, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, technik
dramowych, pedagogiki zabawy, bajkoterapii, aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss;
organizowanie spotkań z muzyką na terenie przedszkola;
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych poprzez wycieczki krajoznawcze, zabawy
badawcze, prace przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, udział w akcjach ekologicznych („Sprzątanie
Świata”, zbiórka baterii, elektrośmieci, opakowań plastikowych);
współpraca z najbliższą Szkołą Podstawową nr 13, umożliwiająca udział dzieci w lekcjach pierwszoklasistów,
poznanie szkoły, wspólne występy, badanie losów absolwentów;
realizacja spotkań adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego;
udział w ogólnopolskim programie „Kubusiowi przyjaciele natury”; realizacja programu „Optymistyczne
przedszkole”;
rozwijanie sprawności ruchowej dzieci poprzez doposażenie placu zabaw, udział w spartakiadzie sportowej,
rozgrywkach międzyprzedszkolnych w piłkę nożną;
udział dzieci w konkursach plastycznych, olimpiadach sportowych, występach teatralnych, konkursach
piosenki dających możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności;
rozwijanie u dzieci postawy optymizmu;
motywowanie do podejmowania działań i wysiłku;
przestrzeganie zasad dobrego zachowania;
realizacja treści związanych z bezpieczeństwem dzieci (fizycznym i psychicznym) poprzez udział
w programie zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, spotkania z psem (kynoterapia), spotkania
z Policją, Strażą Pożarną;
organizowanie wystaw i kiermaszy prac dzieci.
Do nowych zadań pani dyrektor zaliczyła:
zaangażowanie w program ogólnopolski „Mamo, tato, wolę wodę”;
udział w kampanii „Akademia Aquafresh” (dbałość o higienę jamy ustnej, profilaktyka stomatologiczna);
udział w akcji „Klub obrońców planety” (akcja zbierania płyt CD, DVD);
podjęcie współpracy z żużlowym klubem sportowym Stal Gorzów (udział w spotkaniach z zawodnikami,
meczach żużlowych);
udział w akcjach charytatywnych (współpraca z fundacją „Mam Marzenie” – zbieranie środków dla dzieci
nieuleczalnie chorych, „Pluszak za złotówkę”, „Dzień Marzeń”, organizacja Dnia Dziecka z fundacją
na terenie przedszkola);
organizowanie terapii pedagogicznej dla dzieci;
unowocześnianie strony internetowej przedszkola – promocja osiągnięć, informacje o życiu przedszkola.
Zdaniem pracowników niepedagogicznych, w przedszkolu kładzie się największy nacisk na fizyczne i psychiczne
bezpieczeństwo dzieci; zdrowe odżywianie; adaptację dzieci najmłodszych; dbałość o właściwy ubiór;
kształtowanie postaw przy okazji świąt, uroczystych wyjść. Ważne w pracy przedszkola jest dbałość o rozwój;
integracja z rówieśnikami, społeczeństwem; możliwość zabaw, nauki. Przedszkole stwarza dziecku większe
możliwości rozwoju niż środowisko rodzinne, np. organizuje wycieczki, Dzień Życzliwości, obchody świąt. Poza tym
dzieci mają możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, używania form grzecznościowych, uczenia się
i przestrzegania zasad higieny, zachowania się przy stole.
Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana, a jej modyfikacje są wynikiem tych analiz. Dyrektor
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i wszyscy ankietowani nauczyciele (10) podali, że uczestniczyli w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji
pracy przedszkola. Zdaniem dyrektora wyrażonym w wywiadzie, w rocznym planie pracy przedszkola, na każdy
następny rok szkolny uwzględniane są wnioski z nadzoru pedagogicznego. W obecnym roku szkolnym koncepcja
pracy była przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. W wyniku analizy koncepcji wspólnie wyciągnięto wnioski:
do treści koncepcji należy dołożyć zapisy dotyczące bazy i wyposażenia, gdyż w przedszkolu odbył się
remont, wymiana okien, wzbogaciło się wyposażenie;
nie ma potrzeby zmian wizji, misji, modelu absolwenta w koncepcji ze względu na uniwersalne wartości
zawarte w koncepcji;
włączyć nowych partnerów do modyfikacji koncepcji;
wprowadzić nowe priorytety na lata 2013-2015 dotyczące: zaangażowania rodziców w życie przedszkola
na rożnych poziomach; promowania placówki w środowisku lokalnym; wspierania dziecka w drodze edukacji.
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, ustalono wnioski i koncepcje ewaluacyjne:
wszystkie elementy w koncepcji pracy przedszkola odpowiadają zainteresowanym i koncentrowane są
głównie na dbałości o wszechstronny rozwój dziecka i zapewnieniu opieki i bezpiecznego pobytu
w przedszkolu;
zapewnić pracę z dzieckiem zdolnym i wymagającym pracy stymulacyjno-kompensacyjnej;
nauczyciele chętnie i owocnie współpracują ze środowiskiem i rodzicami stosując różnorodne formy;
dopracować i wzbogacić formy współpracy z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną;
monitorować indywidualny rozwój dziecka w sposób rzetelny;
formy pracy umożliwiają dziecku poznawanie siebie, swoich możliwości i zainteresowań. Praca z dzieckiem
powinna być nadal różnorodna, dająca możliwość rozwoju jego zdolności;
systematycznie, raz w roku, kierować do rodziców ankietę dotyczącą funkcjonowania grupy i przedszkola (w
roku szkolnym 2013/14 zawierająca m. in. sposoby informowania o życiu grupy);
wychowankowie w wystarczającym zakresie uczestniczą w imprezach o zasięgu miejskim i ogólnopolskim
oraz biorą udział w konkursach;
wiadomości i artykuły dotyczące życia grupy zamieszczane są głównie na stronie internetowej przedszkola;
w każdej grupie należy ponownie podać informację o dniu konsultacyjnym, by ułatwić rodzicom indywidualny
kontakt z wychowawcą;
dopracować zasady bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu, na placu zabaw, podczas spacerów
i wycieczek (karta wycieczki), a także regulamin korzystania z placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem
opinii rodziców;
założyć na stronie internetowej przedszkola zakładkę dotyczącą promocji zdrowia;
zapraszać pediatrę na zebrania przedszkolne celem zwiększenia świadomości rodziców związanej z chorym
dzieckiem w przedszkolu;
zorganizować biblioteczkę przedszkolną.
Poczucie wpływu na to, jak pracuje przedszkole, deklarują też pracownicy niepedagogiczni. W wywiadzie twierdzą,
że mają poczucie wpływu na jakość pracy przedszkola poprzez: przygotowanie pomocy dydaktycznych;
sprawowanie opieki podczas wycieczek; poszukiwanie sponsorów, bądź też zgłaszanie pomysłów na pozyskanie
środków pieniężnych na przedszkole (np. sprzedaż pluszaków na festynie); współpracę z Agencją Rynku Rolnego
w celu pozyskania środków na dożywianie dzieci; współorganizowanie imprez.
Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. Przeprowadzone badanie wskazuje, że rodzice znają
i akceptują założenia koncepcji pracy przedszkola. Rodzice wg dyrektora zostają zapoznani z koncepcją pracy
przedszkola na początku roku szkolnego, a kopia dokumentu dostępna jest w wyznaczonych miejscach na terenie
przedszkola, oryginał - w kancelarii przedszkola. Prawie wszyscy (56/58) ankietowani rodzice zgadzają się
z wartościami promowanymi w przedszkolu oraz działaniami podejmowanymi przez placówkę. W odczuciu
rodziców uczestniczących w wywiadzie, w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na: bezpieczeństwo dzieci;
edukację; aktywność i sprawność fizyczną; właściwe zachowania społeczne, współpracę w grupie; samoobsługę;
współpracę z rodzicami, instytucjami (teatrem, filharmonią, poradnią psychologiczno-pedagogiczną); pomoc
logopedy; indywidualną pracę z dzieckiem. Ponadto przedszkole organizuje dla rodziców spotkania
z nauczycielkami - cotygodniowe konsultacje indywidualne, comiesięczne zebrania grupowe, na których
wychowawcy informują o rozwoju dzieci. W celu lepszego przygotowania dzieci do dalszej edukacji, dzieci mają
możliwość korzystania z zajęć dodatkowych: rytmika, j. angielski, zajęcia artystyczne, plastyczne, spotkania
z psem.
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Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Komentarz:

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu, wynikająca z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Ofertę
przedszkola wzbogacono o dodatkowe zajęcia odpowiadające potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców
(kółko taneczne, teatralne, plastyczne, zajęcia komputerowe). Przedszkole, zdaniem rodziców,
przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa
się w oparciu o program Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej „Nasze przedszkole” oraz
program dla dzieci sześcioletnich kontynuujących edukację przedszkolną „Sześciolatek w przedszkolu”,
napisany przez nauczycielki prowadzące grupę. Przedszkole wprowadza nowatorskie rozwiązania
programowe.
Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami dzieci. W opinii niemal wszystkich (57/58) ankietowanych rodziców
oraz nauczycieli, przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwia nabycie przez dzieci
umiejętności:
funkcjonowania i współpracy w grupie rówieśników oraz społeczeństwie;
samodzielności;
szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji, wrażliwości;
komunikacji;
odpowiedzialności;
akceptowania swoich sukcesów i porażek;
dyscypliny, respektowania zasad;
radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z emocjami;
czynności samoobsługowych;
bezpiecznych zachowań.
Nauczyciele do najważniejszych potrzeb edukacyjnych dzieci wymienili również:
wzbogacanie wiedzy o świecie poprzez działania: omawianie literatury, wycieczki, spacery, wyjścia
do filharmonii, teatru, kina, zajęcia z kółek;
rozwijanie spostrzegawczości - zauważanie zmian zachodzących w przyrodzie.
W grupie 3-latków do najważniejszych potrzeb, które przedszkole zaspokaja, wychowawcy zaliczają: adaptację;
rozwój emocjonalny i społeczny; naukę czynności samoobsługowych. Ponieważ do przedszkola przychodzą dzieci
z rożnymi umiejętnościami, więc wychowawcy prowadzą rozmowy z rodzicami, a poprzez zabawę z dziećmi, naukę
wierszyków, wyliczanek, czynności samoobsługowych, rozpoznają i indywidualizują podejście do dzieci. Dla
4-latków na początku roku nadal ważne są potrzeby adaptacyjne, wprowadza się wspólne zabawy integracyjne
z poprzedniej grupy; dzieci przypominają sobie zasady obowiązujące w przedszkolu, poznają nową salę. Następuje
dalszy rozwój czynności samoobsługowych, wykorzystując przez nauczycielki literaturę, ćwiczenia i uświadamiając,
że na pewno potrafi to zrobić. Aby następował rozwój społeczno-emocjonalny, dzieci regularnie uczestniczą
w zabawach, poznają nowe zabawy integracyjne, zajęcia taneczne; nauczyciele stosują bajkoterapię, w ramach
realizacji której regularnie czytane są im opowiadania, słuchają opowieści przedszkolaka, przez co rozpoznają
indywidualne potrzeby i umiejętności dzieci. W grupach 5,6-latków nauczyciele kładą nacisk na przygotowania
do podjęcia nauki w szkole - wyrabianie samodzielności poprzez dyżury, wykonywanie zadań, prac plastycznych,
czynności samoobsługowych. Dla grupy 6-latków, które w ubiegłym roku programowo zostały przygotowane
do szkoły, przedszkole stosuje własny program „Sześciolatek w przedszkolu”, w ramach którego dzieci mają
organizowane wyjścia na zewnątrz, do różnych instytucji, comiesięczne wycieczki wyjazdowe, same organizują
sobie pracę, uczą się w dalszym ciągu samodzielności. Wśród rzeczy, które podobają się w przedszkolu dzieci
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wymieniły: zabawki, klocki, puzzle, gry. Lubią także rysować, spotykać się z kolegami, budować z klocków
dinozaura, grać na dworze w piłkę, przebywać z panią. Natomiast nie lubią: dzieci, które biją i rozrabiają, czy też
używają brzydkich słów; gdy po śniadaniu od razu są zajęcia; zajęć manualnych z modeliną.
Oferta programowa przedszkola jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci.
Zmiany w ofercie przedszkola, umożliwiające dzieciom pełniejszy rozwój zainteresowań, wymienione przez
dyrektora, partnerów, ankietowanych nauczycieli w ankietach, dotyczyły:
wprowadzenia zajęć dodatkowych (np. kółko taneczne, teatralne, plastyczne, zajęcia komputerowe);
udziału przedszkolaków w programach ogólnopolskich rozwijających zainteresowania zdrowotne,
przyrodnicze i ekologiczne: „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mamo, tato wolę wodę”;
międzyprzedszkolnych rozgrywek piłkarskich „Mini Euro 2012”, organizowanych dla dzieci na stadionie
żużlowym;
uczestnictwa dzieci w meczach żużlowych.
Nauczyciele i partnerzy w wywiadzie dodali:
słuchanie muzyki poważnej poprzez comiesięczny udział w audycjach w Filharmonii Gorzowskiej;
nawiązanie ścisłej współpracy z fundacją „Mam Marzenie”;
udział w „Korowodzie wrażliwości”;
wprowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci i rodziców prowadzone przez nauczycielki obejmujące
najmłodsze grupy dzieci;
kynoterapię.
Wychowawcy, za wprowadzone zmiany w ofercie przedszkola i jako przykład zmiany (ankieta) w ofercie
przedszkola, uznali także:
współpracę z żużlowym klubem sportowym Stal Gorzów;
wykorzystywanie do prowadzenia zajęć sprzętu multimedialnego;
organizowanie większej ilości wycieczek krajoznawczych, dydaktycznych i zawodoznawczych (do skansenu
w Mniszkach; Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach; muzeum w Bogdańcu; muzeum kolejnictwa
w Wolsztynie; fabryki papieru w Kostrzynie; zakładu utylizacji śmieci w Chruściku; zakładów spożywczych
„Podravka” w Kostrzynie; fabryki bombek w Wolsztynie);
realizacja innowacji „Mali Zdolni Optymiści” podczas zajęć w grupie;
spotkania muzyczne Pro-musica, które wprowadzają dzieci w świat muzyki, dzieci poznają instrumenty - ich
nazwę oraz budowę;
udział w projekcie edukacyjnym „Teatralne ABC dla przedszkolaka”;
udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom";
zapoczątkowane międzyprzedszkolne rozgrywki w halową piłkę nożną.
Zdecydowana większość (51/58) ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole pomaga rozwijać
zainteresowania dzieci i niczego w ofercie by nie zmieniali. W wywiadzie wyrazili opinię, aby zwiększyć
w przedszkolu liczbę godzin pracy logopedy z powodu długiego oczekiwania w kolejce do specjalisty w poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor, a także nauczyciele w wywiadzie
poinformowali, że nowatorstwo działań prowadzonych w przedszkolu polega na działaniach wykraczających poza
realizację podstawy programowej. Za takie rozwiązania uznali:
1. Kynoterapię, gdyż kontakty z psem dają poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, jak również
przynależności oraz ufności do świata. Zajęcia z odpowiednio przygotowanym psem pobudzają w dzieciach
sfery fizyczne, stymulują rozwój motoryki dużej i małej (precyzyjnej), uwrażliwiają sfery sensoryczne
zmniejszając nadwrażliwość na bodźce lub je pobudzają i jednocześnie zwiększając na nie wrażliwość
dziecka. Edukacja z udziałem psa, jest działaniem ukierunkowanym na polepszenie funkcji poznawczych.
Skupia się na wspomaganiu dzieci z trudnościami w nauce, przekazaniu umiejętności prawidłowej opieki
na psem oraz reakcji na agresywne zachowania zwierząt, przeciwdziałaniu przemocy wobec zwierząt,
przełamywaniu lęku dzieci przed zwierzętami.
2. Realizację innowacji pedagogicznej „Mali, zdolni optymiści”, opartej na teorii inteligencji wielorakich H.
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Gardnera, czyli spojrzenie na dziecko przez pryzmat jego zdolności, zainteresowań i potrzeb. Koniecznością,
zdaniem respondentów, staje się systematyczne diagnozowanie potrzeb, oczekiwań i preferencji dziecka
oraz projektowanie twórczych, atrakcyjnych sytuacji edukacyjnych pozwalających na przeżywanie,
przyswajanie, odkrywanie oraz działanie dziecka. Organizowanie i uatrakcyjnianie kącików zainteresowań
daje wiedzę o inteligencjach dominujących u dzieci. Kąciki nie tylko rozwijają inteligencje wielorakie,
ale również ułatwiają organizację działań, gdy pracuje się z małym zespołem. Dają dziecku możliwość
wyboru, tego co jest dla niego interesujące, przyjemne oraz stwarzają środowisko swobodnej twórczości.
3. Słuchanie muzyki Batti Strauss - polega na zapoznaniu dzieci z muzyką klasyczną, jazzową, folklorem
różnych regionów. Polega na wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu oraz gry
na instrumentach perkusyjnych. Sprawia, że słuchana przez dzieci muzyka staje się chętnie słuchana,
stwarza dzieciom możliwość zabawy z muzyką, pozwala dzieciom czerpać z muzyki to co najlepsze: piękno,
wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchamia wyobraźnię muzyczną dzieci, czyni każdy rodzaj muzyki
zrozumiały i prosty w odbiorze.
4. Przeprowadzanie w ostatnich dniach sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, spotkań
adaptacyjnych, które zdaniem respondentów umożliwiają dzieciom trzyletnim złagodzenie i ułatwienie
procesu adaptacyjnego.
Oprócz tego za nowatorskie rozwiązania dyrektor uznała popularyzowanie wśród dzieci działań związanych
z segregowaniem śmieci, udział w akcjach charytatywnych, czy spotkaniach z osobami starszymi w Domu Opieki
Społecznej, które to uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany
Komentarz:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w przedszkolu są planowane, a ich
realizacja przebiega z wykorzystaniem warunków i sposobu zalecanych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego. W planowaniu pracy bierze się pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci oraz
wyniki obserwacji i diagnoz. Procesy są monitorowane w każdej grupie wiekowej, w każdym półroczu,
m.in. poprzez opracowany dla każdej grupy osobny arkusz obserwacji. Wnioski z monitoringu są
wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji oraz wpływają na bieżące ich
doskonalenie.
Przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Z informacji
uzyskanych na podstawie wypowiedzi dyrektora oraz obserwacji zajęć wynika, że wszystkie zalecane warunki
i sposoby realizacji podstawy programowej są uwzględnione w zestawie programów nauczania, np. przestrzegane
są proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu, we wszystkich grupach wiekowych
dokonywane są obserwacje, diagnozy pedagogiczne i ich analizy mające na celu poznawanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci, prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami dzieci w celu informowania ich
o wynikach prowadzonej pracy wychowawczej i edukacyjnej, gotowości szkolnej, sukcesach i niepowodzeniach
dzieci. W miarę potrzeb opracowywane są działania wspomagające dziecko.
Zdaniem nauczycieli, w przedszkolu jedynym utrudnieniem w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów
realizacji podstawy programowej jest nowo utworzona sala na potrzeby dodatkowej grupy: nie ma tu łazienki, sala
jest przechodnia, trzeba umawiać się z koleżanką, żeby dzieci mogły korzystać z łazienki (raz jedna grupa, raz
druga).
Podczas obserwowanych zajęć odbywało się wychowanie przez sztukę (taniec, śpiew, muzyka), kształtowane były:
gotowość do nauki czytania i pisania (koordynacja wzrokowo-ruchowa), czynności samoobsługowe, umiejętności
społeczne (wspólne wykonanie plakatu).
Procesy edukacyjne są planowane. Według dyrektora i nauczycieli, praca przedszkola na dany rok szkolny
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planowana jest w postaci rocznego planu pracy zawierającego: zadania do realizacji, harmonogram imprez
i uroczystości przedszkolnych, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem. Podstawą do rozpoczęcia prac
nad opracowaniem planu pracy są: podstawa programowa, koncepcja pracy przedszkola, wnioski nauczycieli
z realizacji pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, a także rozpoznane potrzeby i możliwości dzieci oraz
wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola. Na podsumowującej radzie pedagogicznej
ustalane są wstępnie zadania, bądź problemy, które będą realizowane lub rozwiązywane od nowego roku
szkolnego. Opracowują je dyrektor wraz z zespołami nauczycieli. Ma to postać 1-2 zadania przewodniego. Na
podstawie rocznego planu pracy, jak podała dyrektor, nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, które
uwzględniają tematy kompleksowe – poznawanie treści w zależności od pór roku, poznanie różnych zawodów,
świąt, zainteresowań i możliwości dzieci. Do tematów kompleksowych dobierane są odpowiednie metody i formy
pracy, pomoce i środki dydaktyczne, pozwalające na skuteczną realizację celów i zadań.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie
stwierdzili, że w przedszkolu monitoruje się proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w każdej grupie
wiekowej, w każdym półroczu. W tym celu, zdaniem dyrektora, nauczyciele prowadzą obserwacje codziennych
zabaw, spacerów, sytuacji edukacyjnych, występów, wytworów i prac dzieci. Informacje te zapisywane są
w arkuszu obserwacji. Każda grupa wiekowa ma opracowany taki arkusz obserwacji. Dyrektor przedstawiła
pytania, jakie nauczyciele stawiają sobie monitorując procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, tj.:
1. Jaki jest poziom umiejętności dzieci?
2. W jaki sposób można pomóc dziecku osiągnąć dany poziom umiejętności?
3. Czy działania podejmowane są skuteczne?
4. Jakie zainteresowania przejawiają dzieci?
5. Jak możemy pomóc dziecku mającemu trudności?
Prowadzony monitoring według dyrektora pozwala określić poziom umiejętności posiadanych przez dziecko
na danym etapie rozwoju i jest wykorzystywany do planowania oraz doskonalenia wspomagania rozwoju dzieci.
Nieadekwatne zachowania dzieci, takie jak: zaburzenia zachowania, agresywność, dziecko zamknięte w sobie, czy
nie potrafiące nawiązać kontaktu z rówieśnikami, stały się bodźcem do działań. Dyrektor monitoruje procesy
poprzez:
rozmowy z nauczycielami i rodzicami;
obserwacje zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, a także imprez i uroczystości, wycieczek;
analizę zapisów w dzienniku;
kontrolę dokumentów;
obserwacje prac plastycznych i wytworów dzieci.
Wyniki monitoringu wykorzystywane są do podejmowania przez nauczycieli i dyrektora odpowiednich działań,
takich jak: dostosowywanie form i metod do potrzeb i możliwości wychowanków, organizowanie zajęć
dodatkowych, specjalistycznych (logopedycznych), wzbogacanie bazy przedszkola. Jako przykłady wykorzystania
wniosku z monitoringu procesów wspomagania i rozwoju dzieci dyrektor podała:
zorganizowanie kółka tanecznego w grupie 5-latków, które wynikało z potrzeby, obserwacji nauczyciela;
powstanie kółka teatralnego w związku z zauważonym problemem nieśmiałości dzieci, dzieci zamkniętych
w sobie, dzięki czemu dzieci stały się bardziej odważne i otwarte na świat;
przeprowadzenie spotkań z psem, kynoterapia;
współpraca z instytucjami kulturalnymi;
modyfikowanie oferty przedszkola, doposażenie w pomoce dydaktyczne;
zapraszanie specjalistów na spotkania z rodzicami.
Nauczyciele w wywiadzie wyrazili opinię, że przez cały rok szkolny:
zbierają prace i wytwory dzieci,
prowadzą obserwacje zachowań dzieci i grupy w czasie zajęć, zabaw swobodnych;
rozmawiają z dziećmi i rodzicami, dzieląc się wiedzą o zachowaniu i postępach dzieci;
prowadzą karty obserwacji;
badają postępy zachowanie dzieci;
monitorują losy absolwentów.
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Jako przykład stawianych sobie pytań, oprócz wymienionych przez dyrektora, podają:
1. Co jeszcze można zrobić?
2. Czego potrzebuje dziecko?
3. Jakie działania podjęć, aby było przygotowane do szkoły?
4. Jaki poziom umiejętności osiągnęły dzieci w określonej sferze rozwoju?
Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci. Dyrektor podała następujące przykłady wykorzystania wniosków wypływających z monitorowania procesów
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci:
dostosowano formy i metody pracy do potrzeb i możliwości wychowanków;
zorganizowano zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki nie tylko dla dzieci wykazujących się
zdolnościami, ale również dla dzieci z trudnościami, np. nieśmiałych, zamkniętych w sobie, z obniżoną
sprawnością ruchową, nadpobudliwych (kółko taneczne, teatralne, zajęcia logopedyczne, terapia
pedagogiczna);
nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: warsztaty, kursy wzbogacające
metody i formy pracy z dziećmi oraz rodzicami, sposoby rozpoznawania i zaspokajania potrzeb i możliwości
dzieci. Zdobywają kwalifikacje z terapii pedagogicznej, umożliwiające prowadzenie pracy korekcyjno –
kompensacyjnej z dziećmi wymagającymi wsparcia;
opracowano przez nauczycielki program dla dzieci sześcioletnich kontynuujących edukację w przedszkolu
„Sześciolatek w przedszkolu”;
zmodyfikowano ofertę przedszkola i doposażenie w pomoce dydaktyczne;
na spotkania z rodzicami zapraszani są specjaliści.
Nauczyciele w wywiadzie dodali także:
udzielanie dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia;
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania
nauczycieli
Komentarz:

Nauczyciele współpracują podczas planowania i realizacji działań wychowawczych, dydaktycznych
i opiekuńczych, zwłaszcza na poziomie poszczególnych grup przedszkolnych. Wspólnie opracowany
został sposób prowadzenia obserwacji pedagogicznych w placówce, a nauczyciele przekazują sobie
informacje dotyczące zachowania i rozwoju dzieci. Nauczyciele wspólnie analizują procesy zachodzące
w przedszkolu. Wnioski formułowane na tej podstawie dotyczą oceny skuteczności stosowanych metod
i realizowanych działań w rozwijaniu umiejętności, zainteresowań i talentów dzieci oraz służą planowaniu
pracy w grupach w kolejnym roku szkolnym. Nauczyciele pomagają sobie podczas organizacji wycieczek,
imprez i konkursów, wymieniają się doświadczeniami oraz wiedzą zdobytą podczas różnych form
doskonalenia zawodowego. Wykorzystywanie wskazówek udzielanych przez logopedę lub inne, bardziej
doświadczone koleżanki oraz wspólne prowadzenie i analizowanie obserwacji pedagogicznych sprzyja
podejmowaniu działań adekwatnych do potrzeb dzieci i przyczynia się do rozwiązywania problemów
pojawiających się w placówce.
Współdziałanie nauczycieli przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Dyrektor
i wszyscy nauczyciele wymienili 2 obszary współdziałania nauczycieli:
organizacja pracy przedszkola i realizacja zaplanowanych działań - np. planowanie pracy przedszkola
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i poszczególnych grup, imprez (piknik, festyn, Dzień Dziecka), wycieczek, konkursów, spotkań z rodzicami,
ewaluacji wewnętrznej, promocji placówki;
doskonalenie zawodowe - dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, prowadzenie lub obserwowanie
zajęć koleżeńskich oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych.
Zdaniem dyrektora nauczyciele współpracują także podczas opracowania arkuszy obserwacji pedagogicznej,
realizacji programów ogólnopolskich (np. Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Aquafresh) oraz opracowania
i realizacji innowacji pedagogicznej.
Współdziałanie nauczycieli przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Zdaniem dyrektora
i wszystkich nauczycieli uczestniczących w ankiecie nauczyciele współpracują podczas analizowania procesów
wspomagania i edukacji dzieci.
Połowa nauczycieli stwierdziła, iż dokonują tej analizy również indywidualnie. W opinii dyrektora i ankietowanych
nauczycieli analiza prowadzona jest w celu określenia skuteczności podejmowanych działań (9/10) i metod pracy
(5/10), wskazania mocnych i słabych stron dzieci w odniesieniu do umiejętności oczekiwanych w danej grupie
wiekowej (5/10) oraz określenia sposobu współpracy z rodzicami, zwłaszcza dzieci wymagających wspomagania
(8/10). Nauczyciele uznali, że analizując procesy przebiegające w przedszkolu poszukują obszarów, w jakich
należy wspierać rozwój poszczególnych dzieci (5/10), a także ich talenty i zainteresowania (4/10). Według
dyrektora, nauczyciele pracujący w jednej grupie dwa razy w roku sporządzają sprawozdania dotyczące realizacji
planu pracy oraz nabywania przez dzieci określonych umiejętności, a wnioski ze sprawozdań przedstawiane są
na zebraniu rady pedagogicznej i są podstawą do formułowania zadań do realizacji w następnym roku szkolnym.
Wspieranie się nauczycieli w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Wszyscy nauczyciele uznali w ankiecie, że wsparcie otrzymywane od innych nauczycieli jest wystarczające.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli polega ono na:
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem (10/10);
wspólnym planowaniu i organizacja wycieczek, konkursów, imprez przedszkolnych, np. wigilia, festyn, Dzień
Matki (9/10) oraz miesięcznej pracy w grupach (7/10);
wzajemnym udostępnianiu pomocy dydaktycznych (8/10);
udzielaniu wskazówek do pracy z dziećmi przez logopedę (8/10);
-organizowaniu wspólnych zajęć dla różnych wiekowo grup (5/10);
wspólnym diagnozowaniu dzieci i analizowaniu wyników obserwacji pedagogicznych (3/10);
rozwiązywaniu problemów (4/10);
opracowaniu programu własnego (1/10).
Według dyrektora zespołowo, podczas zebrania rady pedagogicznej, określane są zadania do realizacji w danym
roku szkolnym, a w mniejszych zespołach opracowywane są szczegóły planu. W przedszkolu funkcjonują zespoły
do realizacji konkretnych zadań - np. ewaluacji wewnętrznej, opiniowania programów wychowania przedszkolnego,
promocji placówki.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Komentarz:

Potrzeby i możliwości dzieci diagnozuje się zbierając informacje wstępne od rodziców oraz prowadząc
bieżące obserwacje dzieci, które dwukrotnie w ciągu roku szkolnego są podsumowywane w postaci
arkusza obserwacji lub diagnozy przedszkolnej. Dzieci podlegają także przesiewowym badaniom aparatu
mowy oraz wzroku i słuchu. W wyniku prowadzonych diagnoz określane są potrzeby dzieci w zakresie
wspierania rozwoju mowy, sprawności manualnej i fizycznej, rozwoju emocjonalno-społecznego.
Diagnozowane są także ich uzdolnienia - głównie artystyczne. Nauczyciele znają potrzeby i możliwości
swoich wychowanków, przy czym główną uwagę kierują na dzieci wymagające pomocy i wsparcia.
Dostosowują plany pracy do indywidualnych zainteresowań i możliwości dzieci, różnicują stopień
trudności zadań w czasie zajęć, wprowadzają atrakcyjne dla dzieci zajęcia, metody i formy pracy.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktyczno-wyrównawcze oraz logopedyczne.
Diagnozowanie potrzeb i możliwości dzieci. Na podstawie wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i analizy
dokumentów można stwierdzić, że w przedszkolu diagnozuje się potrzeby i możliwości dzieci. Według dyrektora
i dokumentów jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego - informacja wstępna od rodziców dzieci
najmłodszych (co dziecko lubi?, czego się boi?, co potrafi?). Zbierana jest ona w formie ankiety i rozmów podczas
spotkań adaptacyjnych, w sierpniu każdego roku. Ankiety te są analizowane przez nauczycieli, dzięki czemu
wiedzą, jak się zachować wobec konkretnego dziecka i mogą zaplanować pracę w grupie, w tym np. działania
z zakresu samoobsługi w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych dzieci. Wszystkie dzieci podlegają
indywidualnym obserwacjom (arkusze obserwacji dla każdego poziomu edukacyjnego), przesiewowym badaniom
logopedycznym (prowadzone są przez logopedę), przesiewowym badaniom wzroku i słuchu (prowadzone przez
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej), a dzieci 5- i 6-letnie diagnozuje się w zakresie gotowości
szkolnej. Arkusze obserwacji są dostosowane do poziomu rozwojowego dzieci w poszczególnych grupach i różnią
się przewidywanymi osiągnięciami dzieci w tych samych sferach rozwojowych. Np. w obszarze samoobsługi
od 3-latka oczekuje się, że będzie samodzielnie jadł i mył ręce, a 4-latek - zęby. Arkusze te wypełniane są dwa
razy w roku jako podsumowanie bieżących obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.
Zdaniem nauczycieli uczestniczących w wywiadzie prowadzone działania diagnostyczne pozwalają na stwierdzenie
następujących potrzeb i możliwości dzieci:
potrzeby: korygowania wad wymowy, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego (dzieci płaczliwe
lub nadpobudliwe), rozwijania sprawności manualnej i fizycznej;
możliwości: predyspozycje plastyczne, muzyczne, taneczne, umiejętność autoprezentacji, współpracy
w zespole.
Dostosowanie działań przedszkola do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Dyrektor oraz wszyscy
ankietowani nauczyciele stwierdzili, że podejmowane w przedszkolu działania są dostosowywane do potrzeb
i możliwości dzieci. Nauczyciele planują swoją pracę z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i możliwości
dzieci (10/10), różnicują stopień trudności zadań w czasie zajęć (8/10), pracują indywidualnie, zwłaszcza z dziećmi,
które mają problemy w rozwijaniu konkretnych umiejętności (6/10). Nauczyciele wprowadzają nowe, atrakcyjne
metody i formy pracy (5/10) lub zajęcia (2/4), np. "zabawa w teatr", metoda "dobrego startu", zabawy badawcze,
czytanie bajek terapeutycznych. Nauczyciele stwierdzili, że w celu wspierania i motywowania dzieci o różnych
możliwościach nauczyciele dostrzegają ich wszystkie sukcesy, chwalą, zachęcają do pracy i zabawy (4/10).
Dyrektor powiedziała o opracowaniu Kart Indywidualnych Potrzeb i Planu Działań Wspierających dla dzieci
wymagających wsparcia. Na tej podstawie prowadzone są w przedszkolu zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktyczno-wyrównawcze oraz terapia logopedyczna (indywidualna lub grupowa).
Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Zdaniem dyrektora i większości
ankietowanych rodziców (50/58) podczas pracy z dziećmi nauczyciele uwzględniają ich indywidualne potrzeby
i możliwości. Dyrektor powiedziała, że rozpoznane potrzeby i możliwości wychowanków skutkują objęciem dzieci
wymagających wsparcia np. indywidualną lub zespołową pracą terapeutyczną (terapia logopedyczna, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne), dydaktyczno-wyrównawczą, odpowiednim doborem przez nauczycieli form i metod
pracy w grupie (zabawy integracyjne, indywidualizacja pracy, stopniowanie trudności, techniki relaksacyjne). Dla
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dzieci wykazujących określone zdolności lub zainteresowania prowadzone są zajęcia dodatkowe (kółko teatralne,
taneczne), a także stwarza się im możliwości do zaprezentowania się podczas konkursów i występów poza
placówką. Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele dobierają zadania do kompetencji dzieci, głównie
poprzez różnicowanie stopnia trudności oraz czasu przeznaczonego na ich wykonanie. Pomagają wychowankom,
którzy mają trudności, zachęcają mniej sprawne i nieśmiałe do aktywności. Dzieci, które szybciej wykonują zadania
mogły wcześniej rozpocząć zabawy swobodne.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko
Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Komentarz:

Przedszkole współpracuje z różnorodnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, zwłaszcza
z innymi przedszkolami, a także z organizacjami zajmującymi się działalnością rozwijającą wrażliwość
społeczną i artystyczną dzieci oraz umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych. Działania
prowadzone przez przedszkole, także z własnej inicjatywy, przyczyniają się do zaspokajania potrzeb
środowiska dotyczących przede wszystkim zapewnienia dostępności wychowania przedszkolnego, opieki
dzieciom podczas pobytu rodziców w pracy, a także integracji rodzin i mieszkańców osiedla oraz pomocy
materialnej chorym dzieciom. Przedszkole wykorzystuje zasoby środowiska do prowadzenia edukacji
przyrodniczej, ekologicznej i regionalnej, rozwijania wrażliwości na sztukę, a także zapoznawania dzieci
z rożnymi zawodami i miejscami pracy. Dzięki współpracy z podmiotami działającymi w środowisku dzieci
w atrakcyjny sposób zdobywają umiejętności i wiadomości, co przyczynia się do kształtowania
pożądanych społecznie postaw i rozbudzania zainteresowań.
Współpraca przedszkola z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Z wypowiedzi dyrektora
i nauczycieli wynika, że środowisko lokalne przedszkola stanowią:
lokalny samorząd;
ośrodek pomocy społecznej;
dom /ośrodek kultury;
inne przedszkola i placówki edukacyjne;
biblioteka;
organizacje pozarządowe;
rodzice;
kościół.
Nauczyciele
podali
także
centrum
wspierania
rodzin,
lokalnych
przedsiębiorców,
Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp., policję i placówki ochrony zdrowia.
Informacje przekazane przez wszystkich respondentów (dyrektor, nauczyciele, partnerzy lokalni) oraz zapisy
w dokumentacji placówki świadczą o współpracy przedszkola z następującymi podmiotami działającymi
w środowisku lokalnym:
1) gorzowskie przedszkola i szkoły:
przedszkola nr 2, 3, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 27, 33 – wspólna organizacja konkursów międzyprzedszkolnych,
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, wyjazdy na wycieczki (np. do Bogdańca), wymiana doświadczeń między
nauczycielami (np. wspólna rada szkoleniowa „Metoda projektu w przedszkolu”, zajęcia otwarte), wspólne
opracowanie programu profilaktycznego, udział w ogólnopolskim programie „Optymistyczne przedszkole”;
Szkoła Podstawowa nr 13 - informacje o losach absolwentów przedszkola, wspólne występy w przedszkolu
i szkole, wspólne imprezy (np. Andrzejki, Dzień Naukowca), wymiana doświadczeń, przygotowanie dzieci
do bezkolizyjnego „przejścia” z przedszkola do szkoły (spotkania dzieci ze społecznością szkolną);
2) Filia nr 14 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Koszałka Opałka” – działania skierowane na rozwój
czytelnictwa, „Głośne czytanie bajek”, wystawy prac plastycznych, konkursy recytatorskie i artystyczne; lekcje
biblioteczne; dzieci są klientami biblioteki;
3) Fundacja Mam Marzenie – pomoc w realizacji marzeń chorych dzieci poprzez gromadzenie środków
finansowych, udział w realizacji tych marzeń (wizyta u dziecka podczas realizacji – jeden raz dotychczas); wspólna
organizacja Dnia Dziecka w przedszkolu;
4) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w GW – dzieci wystawiają jasełka, kolędy, wręczają
upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka, wspólnie z pensjonariuszami DPS witają wiosnę, a osoby z DPS
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wystawiają dla dzieci bajkę (zwykle 5-6-latki).
Dyrektor, nauczyciele i partnerzy przedszkola wymienili również:
ogródki działkowe „Magnolia” – w każdej porze roku dzieci mają możliwość obserwacji zmian w przyrodzie,
poznają narzędzia pracy, otrzymują plony od działkowiczów (wystawy, sałatki jarzynowe, owocowe),
a przedszkole pomaga w organizacji festynu działkowców (udostępnia ławki, dzieci wytwarzają prace
na dekoracje);
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – badania przesiewowe wzroku, słuchu, udział pedagoga
w spotkaniach z rodzicami (prelekcje, np. na temat adaptacji dzieci do przedszkola), obserwacje dzieci (za
zgodą rodzica), pomoc i wsparcie w diagnozowaniu potrzeb i możliwości dzieci w formie konsultacji dla
nauczycieli, przedszkole przekazuje rodzicom informacje o formach pomocy i godzinach pracy poradni.
Według dyrektora i nauczycieli przedszkole prowadzi współpracę także z:
Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 2 razy w roku dzieci uczestniczą w spektaklu teatralnym,
zwiedzają teatr, a w placówce wizytę złożyła jedna z aktorek; w bieżącym roku szkolnym przedszkole
przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego „ABC teatralne dla przedszkolaków”, który skończy się
przedstawieniem w teatrze;
Klubem Sportowym Stal Gorzów – dzieci wraz z rodzicami kibicują podczas meczów, występują wówczas
w kamizelkach przedszkola i są wykorzystywane w akcjach promocyjnych klubu, a żużlowcy uczestniczą
w festynie;
firmą Brams (firma prowadząca zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów) – dzieci uczą się zasad
postępowania ze zwierzętami, uczestniczą w dogoterapii (zajęcia wspomagające rozwój dzieci, zwłaszcza
zamkniętych w sobie).
Z kolei dyrektor i partnerzy powiedzieli o współpracy przedszkola z:
Urzędem Miasta Wydział Edukacji – w zakresie organizacji pracy, zapewnienia odpowiedniego
funkcjonowania placówki, a także umożliwienia dzieciom zwiedzanie urzędu;
Agencją Rynku Rolnego – współpraca dotyczy kształtowania nawyków zdrowego żywienia - przedszkole
od 2006 r. uczestniczy w programie „Szklanka mleka”, a obecnie także „Owoce w szkole”.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez nauczycieli i uzyskanymi z dokumentacji placówki, do podmiotów
współpracujących z przedszkolem należy zaliczyć także Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (udział
dzieci w konkursie plastycznym i uzyskanie dyplomu „Małego Strażaka”); dyrektor powiedział również o współpracy
z Lubuskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, która polega na gromadzeniu środków finansowych (1% odpisu
od podatku rodziców dzieci) na koncie Stowarzyszenia i przekazywaniu środków na zakup sprzętu dla przedszkola,
a nauczyciele wymienili:
Policję – spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa, akcja „Autochodzik”, w ubiegłym roku udział
w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym;
Leśną Stację Dydaktyczną w Lipach i Leśną Stację Edukacyjną w Dobrojewie;
Zakład Utylizacji Odpadów – odbierają surowce wtórne – przyznają nagrody z zbiórkę surowców wtórnych,
np. za zbiórkę baterii przedszkole otrzymuje wybrane przez siebie pomoce dydaktyczne;
mamę fryzjerkę, pielęgniarkę – wykorzystanie zawodów rodziców do zapoznania dzieci ze specyfiką różnych
zawodów.
W dokumentacji przedszkole znajduje się potwierdzenie prowadzania działań z: Miejskim Ośrodkiem Sztuki,
Muzeum Chleba w Bogdańcu, Fundacją „Pomagaj”, Filharmonią Gorzowską, Centrum Edukacji „Atut”, Galerią
„Askana” (zbiórka nakrętek), Hospicjum Św. Kamila w GW, agencją artystyczną „Pro Musica” (bajkowe koncerty:
„Historie z mchu i paproci”, „Sanie św. Mikołaja”, „Przygody małej myszki Tralaliszki”, „Wyprawa zielonych słoni”),
Fundacją Partnerstwo dla Środowiska (realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”).
Inicjatywy przedszkola na rzecz lokalnego środowiska. W świetle wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i informacji
z dokumentacji placówki inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego podejmowane przez przedszkole dotyczą:
akcji charytatywnych - we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (rozpropagowanie
wśród rodziców przekazywania 1% podatku), Hospicjum, Galerią Askana i Fundacją Mam Marzenie - akcja
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"Pola nadziei", zbiórka nakrętek i innych surowców wtórnych na rzecz chorych dzieci, zbiórka karmy dla
bezdomnych zwierząt ze schroniska;
organizowania imprez kulturalnych i środowiskowych lub udziału w imprezach innych organizatorów Festiwal Tańca i Piosenki Przedszkolnej, Gorzowskiego Korowodu Wrażliwości, Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych, Festyn Rodzinny, uroczystości z okazji Dnia babci, Dziadka, Mamy.
Dyrektor i nauczyciele powiedzieli o podejmowaniu działań promujących w środowisku ekologię i zdrowie dzięki
udziałowi w akcjach sprzątanie świata, "Klub obrońców planety" i "Zielona szkoła, zielone przedszkole" (zbiórka
baterii, makulatury, płyt CD i DVD). Według dyrektora inicjatywy przedszkola dotyczyły także propagowania sportu
żużlowego i udziału dzieci wraz z rodzicami w meczach żużlowych.
Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska przez przedszkole. Dyrektor stwierdziła,
że źródłem informacji o potrzebach rodziców są karty zgłoszeń dzieci do przedszkola oraz rozmowy z rodzicami.
Z kolei o potrzebach i możliwościach instytucji działających na terenie miasta dowiaduje się podczas spotkań z ich
kierownikami, śledzenie informacji na ich stronach internetowych oraz z zaproszeń kierowanych bezpośrednio
do przedszkola.
W opinii partnerów, rodziców, dyrektora i nauczycieli przedszkole prowadzi działania, które zaspokajają potrzeby
środowiska lokalnego:
zapewnienie miejsca w przedszkolu dla wszystkich dzieci - utworzono dodatkową grupę dla dzieci 3-letnich,
przeprowadzono w tym celu modernizację placówki, modernizację;
integracja mieszkańców osiedla oraz rodzin, dzieci i nauczycieli - przedstawienia na Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki, festyn rodzinny w czerwcu i piknik integracyjny w październiku;
pomoc materialna dla chorych dzieci - zbieranie nakrętek z przeznaczeniem na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla chorych dzieci (wózek inwalidzki, specjalistyczna kamizelka) i współpraca z Fundacją
Mam Marzenie, udział w organizacji festynu pt. „Radosny Festiwal Przedszkolaków – Kreatywni Na Start” we
współpracy z Fundacją „Pomagaj”;
realizacja studenckich praktyk obserwacyjno-metodycznych studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Partnerzy i dyrektor stwierdzili, że do potrzeb tych można zaliczyć także możliwość realizacji prac społecznych
przez więźniów; dyrektor, nauczyciele i rodzice powiedzieli o potrzebie dbałości o stan środowiska naturalnego
poprzez udział w akcji sprzątania świata, zbiórkę baterii i surowców wtórnych, a partnerzy i rodzice - o potrzebie
rodziców zapewnienia dzieciom opieki w godzinach od 6.00 do 17.00 oraz korzystania przez mieszkańców osiedla
z przedszkolnego placu zabaw w godzinach pracy przedszkola. Rodzice stwierdzili, że pensjonariusze Domu
Pomocy Społecznej mają potrzebę kontaktu z dziećmi, które odwiedzają ich z przedstawieniami jasełkowymi
i upominkami z okazji Dnia Babci i Dziadka. Natomiast uczniowie gimnazjum mają w przedszkolu możliwość
prowadzenia działań o charakterze wolontariatu, zdobywając punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Prowadzenie tych działań znajduje potwierdzenie w dokumentacji placówki.
Wykorzystanie zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania. W zgodnej opinii wszystkich
rozmówców (dzieci, rodziców, dyrektora i partnerów lokalnych) przedszkole systematycznie wykorzystuje zasoby
środowiska do:
prowadzenia edukacji przyrodniczej, ekologicznej i regionalnej - w tym celu organizowane są wycieczki bliższe, do ogródków działkowych "Magnolia" i mini zoo w Wawrowie oraz dalsze, do Bogdańca, Mniszek,
Lip, dzieci biorą udział w pielęgnowaniu rabatek kwiatowych na terenie przedszkola, uczestniczą w akcji
"Ekoprzedszkolaki";
poznawania różnych zawodów i miejsc pracy - wycieczki do siedziby straży pożarnej, policji, sklepu,
zakładów papierniczych ICT i "Podravka" w Kostrzynie nad Odrą, zakładu fryzjerskiego, gabinetu
stomatologicznego, pizzerii, spotkania z rodzicami wykonującymi różne zawody;
zapewnienia kontaktu dzieci z kulturą i sztuką - wizyty w teatrze i filharmonii, udział dzieci w cyklu
Warsztatów Sztuki „Karuzela” w Miejskim Ośrodku Sztuki – spotkania z gorzowskimi artystami (plastycy,
fotografowie, aktorzy, muzycy), zajęcia rozwijające umiejętności manualne, kształtujące wrażliwość,
swobodną ekspresję, umożliwiające aktywność plastyczną, muzyczną, aktorską, taneczną. Realizacja tych
działań znajduje potwierdzenie w dokumentacji przedszkola.
Lokalni partnerzy i rodzice powiedzieli również o korzystaniu przez przedszkole z pomocy poradni
psychologiczno-pedagogicznej, która prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu dzieci oraz prelekcje dla
rodziców.
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Wpływ współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku na rozwój dzieci. Zdaniem
dyrektora i nauczycieli dzięki współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym dzieci szybciej i w
bardziej atrakcyjny sposób nabywają różne umiejętności, np. z zakresu autoprezentacji, kulturalnego zachowania
w miejscach publicznych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania podczas pożaru lub nad wodą.
Kształtowane są także postawy dzieci - proekologiczne, empatia, otwartość na potrzeby innych ludzi. Poprzez
udział w konkursach, koncertach i przedstawieniach rozwijane są ich talenty i zainteresowania. Dyrektor
i nauczyciele stwierdzają to na podstawie obserwacji zachowania i postępów dzieci podczas zajęć i zabaw.
Rodzice uznali w wywiadzie, że dzieci mają okazję spotykania interesujących osób (np. artyści, żużlowcy,
policjanci), co jest dla nich atrakcyjne i sprawia im wiele radości.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do
przedszkola
Komentarz:

Przedszkole śledzi losy byłych wychowanków współpracując ze Szkoła Podstawową nr 13, do której trafia
ok. 90 % dzieci oraz stosując inne metody pozyskiwania informacji. Informacje w szczególności dotyczące
stopnia adaptacji dzieci w szkole, wykorzystuje się w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej
i wychowawczej poprzez wprowadzanie odpowiednich programów, w tym własnych, stosowanie nowych
lub modyfikowanie dotychczasowych metod i form pracy, pozwalających na właściwe przygotowanie
dzieci do nauki w szkole. Bogata oferta edukacyjno-wychowawcza przedszkola oraz współpraca
z rodzicami wpływa na dobre przygotowanie dzieci do funkcjonowania społecznego (nieliczni
wychowankowie mają problemy związane z adaptacją w szkole) oraz przygotowania do dalszego
kształcenia.
Sposoby uzyskiwania informacji o byłych wychowankach. Dyrektor i nauczyciele w wywiadach stwierdzili,
że przedszkole gromadzi informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Są one pozyskiwane,
zgodnie z wypowiedzią respondentów, poprzez: rozmowy z rodzicami dzieci, które poszły do szkoły, ankiety dla
rodziców, rozmowy z dziećmi odwiedzającymi przedszkole (absolwentami), spotkania z nauczycielkami Szkoły
Podstawowej nr 13. Według dyrektora do tej szkoły trafia ponad 90% dzieci przedszkolnych, prowadzona ze szkołą
współpraca (wspólne warsztaty, uroczystości, festyny) pozwala na śledzenie losów absolwentów.
Wykorzystywanie informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Zgodnie z wypowiedzią dyrektora i nauczycieli w wywiadach informacje o losach byłych
wychowanków wykorzystywane są w pracy przedszkola ukierunkowanej na jak najlepsze przygotowanie dziecka
do roli ucznia, ze zwróceniem uwagi na społeczny i emocjonalny aspekt przygotowania. W odpowiedzi
na informacje o problemach z adaptacją w szkole lub podporządkowaniem do pracy, jak powiedziała dyrektor,
w przedszkolu wprowadza się różne formy i metody pracy lub modyfikuje dotychczasowe z ukierunkowaniem
na rozwijanie danych umiejętności. Informacja o tym, że absolwenci przedszkola mają dużą wiedzę, lecz są
społecznie niedojrzali została wykorzystana przez nauczycielkę do opracowania własnego programu. Według
nauczycieli pozyskiwane informacje o losach absolwentów wykorzystują też do doskonalenia zawodowego.
Przygotowywanie dzieci do funkcjonowania społecznego. Według dyrektora w ankiecie i ankietowanych
nauczycieli problemy z adaptacją dotyczą: podporządkowania się zasadom i normom obowiązującym w szkole
(4/10) oraz trudności w relacjach z rówieśnikami, w nawiązywaniu kontaktów (4/10). Dyrektor oraz 4/10
ankietowanych nauczycieli wskazało, że informacje, jakie dotarły do nich w tym lub poprzednim roku szkolnym
o problemach adaptacyjnych byłych podopiecznych w klasach pierwszych - dotyczyły pojedynczych przypadków;
2/10 ankietowanych nauczycieli nie otrzymało takich informacji i jest zdania, że nikt nie miał problemów
z adaptacją; 4/10- wskazało, że nie posiada informacji o adaptacji byłych wychowanków.
Przygotowywanie dzieci do dalszego kształcenia. W opinii rodziców i partnerów szkoły uczestniczących
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w wywiadach przedszkole przygotowuje do nauki w szkole podstawowej. W tym celu został opracowany i jest
realizowany program własny „Sześciolatek w przedszkolu” i inne np. „Bezpieczny świat przedszkolaka”. Według
rodziców dzieci w przedszkolu w ramach przygotowania do szkoły:
uczą się literek (pomocne są wierszyki zaczynające się na dana literkę, zabawy w szukanie wyrazów),
wzbogacają słownictwo, poznają cyferki i uczą się dodawać (z wykorzystaniem obrazków, np. jabłuszka);
uczą się samodzielności, np. poprzez: wyjazdy na biwak bez rodziców, organizowanie "nocy w przedszkolu"
z zabawami w podchody;
są wdrażane do pracy z książką, z podręcznikiem, dzięki korzystaniu z kart pracy; przyzwyczają się
do siedzenia przy stoliku, skupiania uwagi przez dłuższy czas;
poznają szkołę, chodząc na wycieczki do Szkoły Podstawowej nr 13, gdzie biorą udział w lekcjach.
Oferta przedszkola, według partnerów i samorządu, dobrze przygotowuje dzieci do dalszej edukacji, poprzez takie
działania jak: organizowanie zajęć dodatkowych: kółko komputerowe, taneczne, ekologiczne; realizację programu
„Optymistyczne przedszkole” z naciskiem na rozwój inteligencji wielorakich; organizowanie wycieczek
krajoznawczych (na co zwrócili też uwagę rodzice); lekcje biblioteczne prowadzone w filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej np. o historii książki; udział w przeglądach, turniejach sportowych; umożliwienie przesiewowych badań
wzroku i słuchu, dzięki czemu dzieci w przyszłości nie będą miały problemu z czytaniem i pisaniem; realizowanie
terapii logopedycznej. Rodzice w wywiadzie powiedzieli, że na każdym etapie rozwoju dziecka są informowani,
co ono na tym etapie powinno umieć, czy osiąga te wymagania (umiejętności) oraz nad czym trzeba popracować.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Komentarz:

Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące: oferty, działań wychowawczych,
dydaktycznych i opiekuńczych oraz osiągnięć jego wychowanków. Informacje są zamieszczane na stronie
internetowej, na tablicach ogłoszeń, prezentowane w ulotkach/folderach, podczas uroczystości oraz
okazjonalnie za pośrednictwem lokalnej prasy i telewizji. Osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków
znane są rodzicom i przedstawicielom lokalnego środowiska dzięki ekspozycji prac plastycznych dzieci
oraz prezentacji certyfikatów, dyplomów i podziękowań za udział grupowy i indywidualny w konkursach,
programach i innych przedsięwzięciach ( np. Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych).
Przedszkole promuje wartość edukacji przedszkolnej poprzez udział w imprezach środowiskowych,
angażowanie rodziców do działań przedszkolnych (np. konkurs na nazwę i logo grupy), upowszechnianie
za pośrednictwem strony internetowej informacji o działaniach i osiągnięciach przedszkola, organizowanie
dla rodziców Dni Otwartych i informowanie ich o pracy przedszkola oraz korzyściach, jakie daje dziecku
edukacja przedszkolna. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako
placówkę dbającą o jakość kształcenia oraz relacje z lokalnym środowiskiem.
Sposoby upowszechniania informacji dotyczących przedszkola i osiągnięć jego wychowanków.
Przedszkole informuje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach dzieci, co wynika z analizy dokumentów,
wypowiedzi dyrektora w ankiecie, rodziców i partnerów szkoły w wywiadzie, w taki sposób, że: zamieszcza
informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w budynku przedszkola, na drzwiach danej
grupy lub umieszczonych obok tablicach; przygotowuje specjalne informatory/ulotki/foldery na temat działalności
przedszkola; prezentuje się podczas lokalnych uroczystości, okazjonalnie w lokalnej prasie (Teraz Gorzów, Gazeta
Lubuska) lub mediach pojawiają się artykuły i informacje o działaniach przedszkola, np. na temat udziału
w plebiscycie Ekoprzedszkolaki organizowanym przez gazetę Teraz Gorzów, firmę Ragn-Sells i Gazetę Lubuską;
program telewizyjny o zdrowym odżywianiu i przeprowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego akcji „Szklanka
mleka”. Dyrektor w ankiecie oraz partnerzy szkoły w wywiadzie stwierdzili, że sprawozdania z realizacji niektórych
programów, promujące zarazem Przedszkole, zamieszczane są na stronach internetowych organizatora programu
lub instytucji współpracujących, np. z programu „Mamo, Tato wolę wodę” czy akcji „Szklanka mleka”. Rodzice,
zgodnie z wypowiedzią w wywiadzie rodziców i partnerów szkoły, uzyskują też informacje na bieżąco
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od wychowawców grup.
Rodzaje informacji ostatnio upowszechnianych przez przedszkole w środowisku lokalnym. Według
dyrektora, partnerów szkoły i rodziców oraz jak wynika z analizy dokumentów ostatnio przedszkole upowszechniało
w lokalnym środowisku informacje dotyczące:
oferty, rodzaju zajęć, metod pracy (folder na Dzień Otwarty, harmonogram imprez i uroczystości
przedszkolnych na dany rok szkolny, folder z informacją o udziale w programie Optymistyczne Przedszkole);
działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w poszczególnych grupach w danym miesiącu
poprzez: a) zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń z takich działań, jak: wycieczki
(do lasu, na cmentarz, do sklepu, do Muzeum im. Jana Dekert); spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów (górnikiem, listonoszem, fryzjerem, strażakiem); akcje społeczne, np. sprzątanie świata; zabawa
z psem; udział w koncertach filharmonii, spotkaniach muzycznych, w zbieraniu baterii, kasztanów; udział
w programach edukacyjnych, np. „Akademia Aquafres”, „Mamo tato wolę wodę”, lekcjach przyrody,
bibliotecznych (na Facebooku) i innych działaniach prowadzonych w grupach przedszkolnych; b)
przekazywanie rodzicom zaproszeń na Dzień Mamy i Taty organizowany w grupach; c) udział w programie
telewizyjnym z okazji Dnia Dawcy Szpiku;
osiągnięć dzieci, za pośrednictwem: a) stałej ekspozycji prac plastycznych i dyplomów na terenie
przedszkola - Nasze osiągnięcia; wystawy prac dzieci w Miejskiej Bibliotece im. Koszałka Opałka; b) strony
internetowej, np. dyplomy za: I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bohaterowie utworów Jana
Brzechwy w oczach dziecka”, udział w konkursie plastycznym Komendy Straży Pożarnej, udział w Festiwalu
Tańca i Piosenki, udział przedszkolaków w Przeglądzie Gorzowskich Teatrzyków Przedszkolnych; dyplom
i tytuł Przyjaciół Filharmonii, Zielony Balonik 2012 za spełnianie marzeń chorych dzieci, Certyfikat
Kubusiowych Przyjaciół Natury, Tytuł Małego Strażaka; podziękowania: za udział w akcjach charytatywnych,
w Mini Euro 2012, w Korowodzie Wrażliwości, za występy w Domu Pomocy Społecznej, w Szkole
Podstawowej nr 13, od Fundacji Mam Marzenie.
Działania promocyjno-informacyjne dotyczące swojej działalności lub osiągnięć wychowanków, zgodnie
z wypowiedzią dyrektora w ankiecie, są podejmowane co najmniej raz w miesiącu. Prawie wszyscy ankietowani
rodzice (53/58) informacje na temat osiągnięć przedszkola oceniają na wystarczające, w tym: 26/56 zdecydowanie wystarczające, 27/58 - raczej wystarczające.
Znajomość osiągnięć dzieci przedszkolnych przez rodziców i przedstawicieli lokalnego środowiska.
Z wypowiedzi rodziców i partnerów przedszkola w wywiadzie wynika, że znane są im takie osiągnięcia, jak: dyplom
za udział w „Przeglądzie Gorzowskich Teatrzyków Przedszkolnych”; dyplomy i podziękowania dla przedszkola
i indywidualne dla dzieci zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, np. za udział w konkursie na nazwę
grupy, indywidualny dyplom w konkursie o patronie przedszkola, za udział w akcji „Bezpieczny Przedszkolak”,
w turnieju „Mini Euro 2012”. Partnerom przedszkola znane są osiągnięcia plastyczne dzieci prezentowane
na stronie internetowej Biblioteki (wystawa prac plastycznych) oraz udział w konkursie organizowanym
na ogródkach działkowych, podczas którego dużo dzieci otrzymało nagrody. Według dyrektora i partnerów
przedszkola ważnym osiągnięciem był udział w akcjach charytatywnych, prowadzonych z dużym zaangażowaniem
dzieci i rodziców, a także współpraca z rodzicami polegająca na zaspakajaniu ich potrzeb jako przedstawicieli
środowiska lokalnego poprzez otwarcie nowego oddziału przedszkolnego oraz informowaniu rodziców o gotowości
szkolnej dziecka. Dyrektor do najważniejszych osiągnięć zaliczyła też realizację innowacji pedagogicznej - Mali,
zdolni optymiści.
Działania prowadzone przez przedszkole mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego.
Z analizy dokumentów, wypowiedzi nauczycieli w wywiadzie i dyrektora w ankiecie, wynika, że wartość edukacji
przedszkolnej jest promowana w środowisku poprzez:
współpracę ze środowiskiem, w tym udział w organizowanych imprezach i przedsięwzięciach, jak: konkursy,
występy, przeglądy piosenek, itp.;
prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie informacji o osiągnięciach oraz bieżących wydarzeniach;
informowanie o spotkaniach z absolwentami (zdjęcia z wizyt);
organizowanie dni adaptacyjnych dla rodziców; angażowanie rodziców do działań przedszkolnych np.
konkurs dla rodziców i dzieci na nazwę grupy i logo;
organizowanie Dni Otwartych przed rekrutacją, zapraszanie do odwiedzenia placówki (zaproszenie
na budynku przedszkola oraz na stronie internetowej);
udostępnianie rodzicom zainteresowanym zapisaniem dziecka do przedszkola informacji o przedszkolu
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udzielanej przez dyrektora przedszkola lub jego społecznego zastępcę oraz zamieszczanej na stronie
internetowej, a także stwarzanie możliwości zwiedzenia placówki.
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (51/58) twierdzi, że zostali poinformowani o korzyściach
wynikających z faktu, że ich dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.
Postrzeganie przedszkola jako placówki dbającej o jakość kształcenia. W opinii rodziców i partnerów
przedszkola uczestniczących w wywiadach oraz 54/58 ankietowanych rodziców - przedszkole dba o jakość
kształcenia i wychowania. Świadczy o tym, jak powiedzieli rodzice i partnerzy w wywiadzie: wysoki poziom
kwalifikacji i przygotowania kadry pedagogicznej, która doskonali się; realizacja programu własnego, napisanego
przez jedną z wychowawczyń; prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, w tym stosowanie środków
audiowizualnych; pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do dzieci i rodziców. Według partnerów
przedszkola o dbaniu o jakość kształcenia świadczy również: szeroka oferta zajęć dodatkowych; zainteresowanie
dzieci pomocą dla innych, empatią, kształcenie przyszłych wolontariuszy; zapraszanie do współpracy, wciąganie
innych nauczycieli i przedszkolaków do realizacji programów; poszerzanie bazy dydaktycznej (minipracownia
komputerowa); wystrój przedszkola, dbanie o estetykę; poprawa bezpieczeństwa. Według rodziców przedszkole
bardzo dobrze (lepiej niż inne) przygotowuje dzieci do nauki w szkole.
Postrzeganie przedszkola jako placówki dbającej o relacje z lokalnym środowiskiem.W opinii partnerów
przedszkola wypowiadających się w wywiadzie oraz znacznej większości ankietowanych rodziców (52/58) nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy z rodzicami. Według partnerów przedszkola
świadczą o tym takie działania, jak: utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej; dostosowanie czasu pracy
przedszkola do potrzeb rodziców (od godziny 6 do17); prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców; organizowanie
zajęć dla rodziców w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym „Szkoła dla rodziców”;
organizowanie pikników i festynów rodzinnych integrujących rodziców; wspólne wykonywanie prac remontowych
i wykończeniowych, doposażenie w meble, zakup sprzętu RTV i komputerowego dla przedszkola, przez co rodzice
czują się współdecydentami; utworzenie dla rodziców dodatkowego parkingu z tyłu przedszkola oraz poszerzenie
istniejących miejsc parkingowych o dodatkowe. Według partnerów uczestniczących w wywiadzie rodzice darzą
przedszkole dużym zaufaniem, skoro chcą oddawać tutaj swoje dzieci.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Rodzice są partnerami
Komentarz:

W przedszkolu wypracowano różne formy i sposoby przekazywania przez rodziców opinii na temat pracy
przedszkola (spotkania indywidualne, zebrania, ankiety, rozmowy bieżące, telefoniczne, e-mail i inne).
Nauczyciele i dyrektor zachęcają rodziców do dzielenia się swoimi opiniami na temat pracy z dziećmi
i działalności przedszkola, informując i umożliwiając kontakty oraz współpracę z przedszkolem.
Rodzice i ich przedstawiciele (Rada Rodziców) aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, podejmując
decyzje dotyczące kwestii dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Mają wpływ np. na terminy
i sposób organizacji imprez oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ofertę zajęć dodatkowych, godziny
otwarcia przedszkola. Rada Rodziców, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, opiniuje dokumenty i wspiera
działania statutowe przedszkola. Duża grupa rodziców wykazuje zaangażowanie uczestnicząc w zebraniach
dla rodziców, biorąc udział w imprezach przedszkolnych i włączając się w ich przygotowanie oraz
wspierając przedszkole materialnie.
Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu, w tym: organizuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do dzieci i rodziców, poradnictwo wychowawcze bezpośrednie
lub za pośrednictwem strony internetowej i tablic ogłoszeń, wspiera rodziców materialnie. Rodzice
korzystają z oferowanych form pomocy, głównie wskazówek udzielanych przez nauczycieli, uważając je za
przydatne.
Sposoby dzielenia się przez rodziców opiniami na temat pracy przedszkola. Zgodnie z wypowiedzią rodziców
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i dyrektora w ankietach oraz nauczycieli w wywiadach rodzice mogą dzielić się swoimi opiniami z dyrekcją oraz
wychowawcami na temat pracy przedszkola podczas:
zebrań z rodzicami (46/58 ankietowanych rodziców); organizuje się zebranie ogólne i 2 lub 3 razy w roku
zebrania grupowe, podczas których omawiane są różne kwestie organizacyjno-wychowawcze, w tym terminy
imprez grupowych;
indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (28/58);
indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (27/58);
przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/ grupowych (22/58);
w innych sytuacjach (3,58), jak np.: piknik, festyn; podczas spotkań i wyjazdów integracyjnych;
za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych corocznie (tematyczne lub prowadzone w ramach ewaluacji
wewnętrznej); według rodziców dzięki wynikom ankiet np. zmieniono ustawienie szafek w przedszkolu,
odbyło się spotkanie z logopedą, zorganizowano wycieczkę do Mniszek;
na bieżąco, przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dzieci (zgodnie z wypowiedzią nauczycieli w wywiadzie);
według rodziców w wywiadzie - mogą swoje pomysły i opinie wrzucać do urny stojącej w korytarzu
przedszkola lub przekazywać dyrekcji za pośrednictwem Rady Rodziców; według dyrektora - również drogą
e-mailową i telefoniczną.
Przedszkole, jak wynika z analizy dokumentów i obserwacji placówki informuje rodziców za pośrednictwem strony
internetowej, tablic ogłoszeń i materiałów informacyjnych o terminach indywidualnych spotkań nauczycieli
i dyrektora z rodzicami, podaje kontakt telefoniczny i e-mail do przedszkola (brak informacji o zebraniach
z rodzicami). Ankietowani rodzice w znacznej większości (52/58) stwierdzili, że zostali poinformowani o dniach
i godzinach, w których można porozmawiać indywidualnie z wychowawcami grup. Znaczna większość
ankietowanych rodziców (52/58) ma poczucie, że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty
z rodzicami (w tym: 21/58 –zdecydowanie tak, 31/58 – raczej tak) oraz, że nauczyciele i inni pracownicy
przedszkola są otwarci na opinie rodziców dotyczące działalności przedszkola (54/58).
Opiniowanie pracy przedszkola i wpływ rodziców na jego działania. Według dyrektora i rodziców w wywiadzie,
większości ankietowanych rodziców (51/58) oraz jak wynika z analizy dokumentów - rodzice lub ich organy
przedstawicielskie (Rada Rodziców) mają wpływ na decyzje dotyczące kwestii dydaktycznych, wychowawczych
i organizacyjnych. Respondenci, w tym ankietowani rodzice wypowiadający się w pytaniu otwartym ankiety (27/58)
podali przykłady decyzji, które były opiniowane przez rodziców lub przykłady wpływu rodziców na działania
przedszkola prowadzone w tym lub poprzednim roku:
Rada Rodziców - opiniuje dokumenty, np. statut przedszkola, wypowiada się w kwestii koncepcji pracy
przedszkola; ustala wysokość składki na RR i decyduje na jakie potrzeby przedszkola zostaną przeznaczone
jej środki finansowe, np. w roku 2012 - na malowanie sprzętu na placu zabaw, wymianę ogrodzenia, zakup
zabawek; w roku 2013 - na zakup zabawek do piaskownicy; przekazuje określone kwoty na wycieczki,
prezenty na Mikołaja, Dzień Dziecka; analizuje oferty i wybiera firmę ubezpieczeniową; Rodzice:
wnioskują w sprawie wprowadzenia płatnych i bezpłatnych dodatkowych zajęć (2/27 ankietowanych
rodziców), jak: rytmika, język angielski zajęcia informatyczne „Wesoły komputer” (nieobowiązkowe); mają
wpływ na ustalanie zasad pobytu dzieci w przedszkolu (rejestr); na wybór nazw dla grup przedszkolnych;
na swój udział w pracach na rzecz przedszkola (remonty, konserwacja sprzętu) (2/27);
wpływają na przebieg działań dydaktycznych (zapraszają dzieci do swoich zakładów pracy, czytają bajki)
(3/27); zdecydowali o wyborze kart pracy w najstarszej grupie; współdecydowali o udziale dzieci
w programach ogólnopolskich: „Mamo, Tato wolę wodę”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
ustalają terminy i mają wpływ na organizację różnych imprez, np.: Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego,
biwaku dla dzieci, pikników, wycieczek, uroczystości zakończenia roku; biorą udział i pomagają
w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, imprez, akcji (11/27);
decydują (według dyrektora) w sprawie udziału swoich dzieci w zajęciach logopedycznych i innych zajęciach
terapeutycznych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; o sposobie żywienia
dzieci, głównie z przeciwwskazaniami, dla których przedszkole dopasowuje dietę; wyrażają zgodę
na publikowanie zdjęć dziecka w internecie;
Według rodziców w wywiadzie, to rodzice w dużej mierze przyczynili się do uruchomienia nowego oddziału
w przedszkolu, z ich inicjatywy zebrano pieniądze oraz podpisy i wystosowano skuteczną petycję w tej sprawie
do prezydenta miasta.
Większość ankietowanych rodziców (41/58) ma poczucie, że rodzice mają wpływ na to, co się w przedszkolu
(14/58 – nie ma takiego poczucia), a w opinii rodziców uczestniczących w wywiadzie wpływ rodziców na pracę
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przedszkola jest wystarczający.
Rodzice w pytaniu otwartym ankiety (29/58) stwierdzili, że: wiele decyzji mających wpływ na funkcjonowanie
przedszkola podejmowanych jest w porozumieniu z rodzicami (12/29); podczas zebrań mogę wyrażać swoją opinię
(6/29); mogą przez wychowawcę podawać swoje propozycje do dyrekcji i żadna z nich nie jest bagatelizowana, np.
malowanie placu zabaw, jak podali rodzice w wywiadzie; nauczycielki wysłuchują rad i uwag rodziców i je
rozpatrują (9/29). Niektórzy ankietowani rodzice uważają, że nie mają wpływu na pracę przedszkola, gdyż ich rady
i uwagi są rzadko uwzględniane (3/29), a inni, iż nie ma potrzeby udzielania się, gdyż przedszkole funkcjonuje bez
zarzutu (4/29).
Zaangażowanie rodziców we współpracę z przedszkolem. Wszyscy ankietowani nauczyciele (10) i dyrektor
w wywiadzie stwierdzili, że w tym lub poprzednim roku szkolnym przedszkole prowadziło wymienione niżej formy
współpracy z rodzicami; ankietowani rodzice wskazali te działania, w których uczestniczyli:
udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych (52/58 ankietowanych rodziców brało udział);
wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych (29/58);
akcje integrujące społeczność lokalną ( festiwale, konkursy, debaty, akcje społeczne i charytatywne itp.)
(28/58);
udzielanie przez rodziców pomocy materialnej (22/58);
prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, sprzątanie itp.) (9/58);
współpraca merytoryczna pozwalająca wykorzystać wiedzę i umiejętności rodziców (7/58);
udział w konsultacjach, debatach organizowanych przez przedszkole (wskazane przez 6/58 ankietowanych
nauczycieli, 9/58 ankietowanych rodziców);
spotkania adaptacyjne, w tym pikniki integracyjne dla dzieci i rodziców 3-latków (wskazane przez 9/19
ankietowanych nauczycieli oraz 3/58 –rodziców). Nauczyciele w ankiecie wymienili też:
zebrania dla rodziców (9/10);
dni i zajęcia otwarte dla rodziców (8/10); współorganizowanie wycieczek mających na celu poznawanie
zawodów; szycie strojów dla dzieci na występy; czytanie dzieciom bajek przez rodziców; przygotowanie
pomocy do zajęć.
Nauczyciele i dyrektor jako kluczowe formy wsparcia dla rodziców, w których angażowała się największa ich grupa,
wymienili:
zebrania grupowe - uczestniczy w nich według nauczycieli 80% - 100 % rodziców, według dyrektora udział
rodziców jest różny, czasem jest to 50 %;
udział rodziców kilka razy w roku w imprezach i uroczystościach przedszkolnych (70% -100 %), są to np.
Dzień Babci, Dzień Mamy i Taty, festyn, piknik, wigilia; dyrektor wymieniła też - wspólne przygotowanie
imprez i uroczystości z takim podziałem zadań, że każdą imprezę organizują inni rodzice, w sumie około 90%
rodziców jest zaangażowanych;
wskazane przez nauczycieli - udzielanie pomocy materialnej według potrzeb grupy (80%-100% ).
Nauczyciele podczas wywiadu wysoko ocenili zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, stwierdzając
że rodzice najbardziej angażują się np. podczas wigilii grupowej, gdzie każdy coś przynosi; w festyny, spotkania
integracyjne, pikniki w których bierze udział około 70% wszystkich rodziców, rodzice mają wtedy możliwość
spotkania się w innej atmosferze i scenerii oraz nawiązania znajomości; angażują się w wycieczki zawodoznawcze,
w prace porządkowe, modernizacyjne, a rodzice, którzy nie mają czasu na prace remontowe – wspierają
przedszkole materialnie; dużo osób przynosi zabawki, kartki, materiały piśmienne, czasami kupują sprzęt, np.
aparat fotograficzny; rodzice płacą składki na fundusz grupowy. Rodzice chętnie pomagają w organizacji imprez
przedszkolnych i codziennej organizacji życia przedszkolnego w odpowiedzi na informacje zamieszczane
na tablicach ogłoszeń, choć ostatnio, według nauczycieli, nie wyszedł konkurs dla rodziców i dzieci. Najtrudniej
zaangażować rodziców w pracę ze swoim dzieckiem w domu, by porozmawiali z nim, coś poćwiczyli.
Formy wspierania rodziców w wychowaniu prowadzone przez przedszkole. Zgodnie z wypowiedzią rodziców
w wywiadzie i ankietach oraz wypowiedzią dyrektora i nauczycieli w wywiadzie oraz analizą dokumentów
najważniejsze formy wspierania rodziców w wychowaniu, to:
poradnictwo wychowawcze, rodzice uzyskują wskazówki od nauczycieli (48/58 ankietowanych rodziców
wskazuje taką formę wspierania); nauczyciele służą radą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
według rodziców codziennie uzyskują informuje o zachowaniu, postępach i rozwoju dziecka, są też określone
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godziny konsultacji indywidualnych, co miesiąc odbywają się nieobowiązkowe zebranie grupowe;
z nauczycielkami; z analizy dokumentów wynika, że na stronie internetowej znajdują się porady dla rodziców
dotyczące postępowania z dzieckiem, informacje co zabrać do przedszkola, artykuły, np. „Agresja u dzieci
w wieku przedszkolnym"; „Podtrzymywanie i rozwijanie talentów dziecka inteligencje wielorakie”; „Adaptacja
dziecka trzyletniego”; nauczyciele w na tablicach ogłoszeń lub w zakładce dla rodziców na stronie
internetowej zamieszczają informacje np. o zdrowym żywieniu, rozwoju dzieci, wręczają rodzicom broszurki
informacyjne podczas zebrań;
pomoc
pedagoga
lub
psychologa
na
terenie
przedszkola
(24/58);
pomoc
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej (29/58); w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej
do rodziców odbyło się spotkanie rodziców dzieci I grupy z pedagogiem z PPP na temat adaptacji dziecka
trzyletniego w przedszkolu; przedszkole informuje o możliwości skorzystania z pomocy PPP; poradnia
prowadziła w przedszkolu badania przesiewowe, rodzice otrzymali informację zwrotną, czy zauważone
problemy wymagają dalszych konsultacji lub leczenia;
zajęcia z logopedą (8/58); według dyrektora z pomocy logopedy korzysta 19 dzieci, z porad korzystają też
rodzice (ok. 30-40 osób, w tym więcej rodziców dzieci 3-letnich), którzy są informowani, jak ćwiczyć
z dzieckiem w domu;
pomoc socjalna – przedszkole: współpracuje z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
w zakresie dopłat do dożywiania oferowanych rodzinom o niskich dochodach; wnioskuje do Rady Miasta
o zwolnienie z opłat; udziela pomocy rzeczowej (we współpracy z Radą Rodziców) - rodzic nie płaci za bilety
do kina, teatru, za wyjazdy na wycieczki, za ubezpieczenie;
warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze (8/58).
Rodzice w wywiadzie wskazali też na takie formy wspierania rodziców w wychowaniu, jak: szeroka oferta zajęć
dodatkowych; profilaktyka higieny jamy ustnej (lakowanie zębów); zwracanie uwagi na stan zdrowia dzieci
i bezpośrednie informowanie rodziców w sytuacji, gdy dziecko źle się czuje i wymaga pomocy lekarskiej. Według
nauczycieli w wywiadzie przedszkole organizowało w ubiegłym roku spotkanie informacyjne dla rodziców
z przedstawicielami szkoły podstawowej o 6-latku w szkole.
Wspierania rodziców w wychowaniu prowadzone przez przedszkole w ocenie rodziców. Ankietowani rodzice
wskazali, formy wsparcia, z których korzystali, są to: wskazówki od nauczycieli (44/58); pomoc pedagoga
lub psychologa (13/58); pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (18/58); warsztaty (5/58); pomoc logopedy
(8/58). Według 43/58 ankietowanych rodziców pracownicy przedszkola przekazują, w jaki sposób może rodzic
wspierać rozwój swojego dziecka; 12/58 - uważa, że nie przekazują. Rodzice w ankietach wskazali, że w tym
lub poprzednim roku szkolnym ktoś z pracowników przedszkola informował o tym, jak rozwija się ich dziecko,
w tym: 28/58 – było informowanych, regularnie z inicjatywy nauczyciela; 15/58 - nieregularnie z inicjatywy
nauczyciela; 12/58 – na prośbę rodzica; 2/58 – nie uzyskało takich informacji.
Znaczna większość rodziców (51/58) ocenia wsparcie, jakiego udziela przedszkole rodzicom - na wystarczające (w
tym: całkowicie – 16/58; raczej – 35/58); według 7/58 ankietowanych rodziców jest ono raczej niewystarczające.
W opinii rodziców uczestniczących w wywiadzie działania przedszkola w zakresie wspierania rodziców
w wychowaniu są dla nich przydatne, gdyż uzyskują oni wiedzę o tym, jak mogą dziecku pomagać; jak
indywidualnie pracować w domu z dzieckiem, które wymaga pomocy logopedycznej lub sprawia kłopoty
wychowawcze; dostrzegając zaangażowanie nauczycielek czują się spokojni, gdyż wiedzą, że dzieci są
bezpieczne.
Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:
1. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o koncepcję pracy, która jest systematycznie analizowana
i modyfikowana, a jej realizacja służy wszechstronnemu rozwojowi dzieci, budowaniu wśród dzieci
poczucia bezpieczeństwa oraz wspieraniu rodziców w zakresie wychowania i edukacji dzieci.
2. Oferta edukacyjna przedszkola umożliwiająca realizację podstawy
programowej, jest poszerzana o zajęcia dodatkowe odpowiadające potrzebom
dzieci i oczekiwaniom rodziców oraz wzbogacana o nowatorskie
rozwiązania programowe, co wpływa na dobrą jakości kształcenia i
wychowania, w tym przygotowanie dzieci do funkcjonowania społecznego i dalszego kształcenia.
3. Współpraca nauczycieli podczas planowania, realizacji i analizowaniu przebiegu procesów
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyja podejmowaniu działań adekwatnych do potrzeb dzieci
i przyczynia się do rozwiązywania problemów pojawiających się w placówce.
4. Diagnoza potrzeb i możliwości dzieci prowadzona jest w przedszkolu w sposób systemowy
i przyczynia się do podejmowania działań wspierających rozwój psychoruchowy
i emocjonalno-społeczny, głównie w odniesieniu do dzieci, u których stwierdza się dysharmonie
rozwojowe.
5. Dzięki współpracy przedszkola z różnorodnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym oraz
wykorzystaniu jego zasobów do prowadzenia edukacji ekologicznej, przyrodniczej, regionalnej,
artystycznej i społecznej, dzieci w atrakcyjny sposób zdobywają wiadomości i umiejętności ,
co pozwala na rozbudzanie ich zainteresowań oraz kształtowanie pożądanych społecznie postaw.
6. Wypracowywane przez przedszkole sposoby upowszechniania informacji o jego działaniach
i osiągnięciach wychowanków przyczyniają się do promowania w środowisku wychowania
przedszkolnego oraz postrzegania placówki, jako dbającej o jakość kształcenia i dobre relacje
z lokalnym środowiskiem.
7. Udział rodziców w życiu przedszkola (współdecydowanie w kwestiach organizacyjnych
i wychowawczo-dydaktycznych, angażowanie się w działania i ich dofinansowywanie oraz
korzystanie z form wsparcia w wychowaniu dziecka oferowanych przez
przedszkole) wpływa pozytywnie na funkcjonowanie przedszkola oraz kształcenie i rozwój dzieci.
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Wymaganie
Obszar: Procesy
Przedszkole ma koncepcję pracy
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają
charakter zorganizowany
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
efektem współdziałania nauczycieli
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które
uczęszczały do przedszkola
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Rodzice są partnerami
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Poziom spełniania wymagania
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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