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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

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

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

4. Dzieci są aktywne.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

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

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

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie

podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 22, 23, 24, 26 lutego 2016 roku przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Magnowska Renata, Tumidajski Jerzy. Badaniem objęto 60 dzieci (swobodna rozmowa

z dziećmi), 186 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola i z przedstawicielem organu

prowadzącego oraz wywiady grupowe: z partnerami przedszkola i z pracownikami niepedagogicznymi, a także

obserwacje 8 zajęć przedszkolnych, obserwację przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych

danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji problemowej, przeprowadzonej

w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu w zakresie dwóch wymagań ewaluacyjnych: "Dzieci są aktywne"

oraz "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego". Raport ewaluacyjny został

sporządzony w oparciu o zgromadzone dane w trakcie badania ewaluacyjnego.

Przedszkole nr 2 w Przemyślu jest przedszkolem miejskim, mieści się w jednopiętrowym budynku,

wolnostojącym przy ul. Bartosza Głowackiego 17. Przedszkole położone jest w starej części miasta, z dala

od ruchliwej ulicy. Teren jest spokojny, bezpieczny, odległy od miejskiego hałasu. Posiada nowoczesny plac

zabaw wyposażony w atrakcyjny sprzęt zabawowy. Pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. W przedszkolu jest

zatrudnionych 18 nauczycieli oraz 17 pracowników niepedagogicznych. Placówka zapewnia opiekę w ramach

podstawy programowej-5 godzin oraz w zwiększonej liczbie godzin. Przedszkole posiada osiem kolorowych,

czystych i słonecznych sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym przystosowanym do potrzeb małych dzieci,

hol, który służy także jako szatnia, kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci, uwzględniające ich

indywidualne potrzeby (upodobania żywieniowe, alergie), salę gimnastyczną (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy

ruchowe, uroczystości). 

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie. Dzięki miłej, serdecznej i rodzinnej

atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników, dzieci z łatwością odnajdują się w grupach rówieśniczych

i chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności oferowanych przez przedszkole. Pracownie wyposażone są

w atestowane meble, pomoce dydaktyczne, zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię

i inwencję twórczą. W salach znajdują się kąciki tematyczne do zabaw wyposażone w odpowiednie sprzęty

i akcesoria (kącik muzyczny, plastyczny, przyrody, bajek, teatralny, lalek, konstruktorski, układanek i gier).

Przedszkole dba o indywidualne potrzeby oraz wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele systematycznie

prowadzą diagnozę pedagogiczną, która pozwala na właściwe ukierunkowanie ich pracy. Nauczyciele organizują

procesy wspomagania rozwoju i edukacji, opracowują plany pracy indywidualnej, pomocy

psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Stosowane metody i formy pracy sprzyjają motywowaniu dzieci

do podejmowania działań, uczą samodzielności oraz pokonywania trudności. Dzieci uczestniczą dodatkowo

w zajęciach logopedycznych, z języka angielskiego, rytmiki i religii.

W celu bezpośredniego przygotowania dzieci do nauki w szkole każdego roku Przedszkole Nr 2 w Przemyślu

uczestniczy w cyklu spotkań dla przedszkolaków w Szkole Podstawowej Nr 1, 5, 11, 15 w klasach I-III. Dla

dzieci przygotowywane są konkursy, przedstawienia, spartakiady sportowe oraz zabawy Andrzejkowe

i karnawałowe. W ten sposób kształtowany jest u dzieci pozytywny stosunek do szkoły. Są zainteresowane

szkołą i trwają w radosnym oczekiwaniu na moment rozpoczęcia nauki. Dzieci również aktywnie uczestniczą

w lekcjach w klasach kształcenia wczesnoszkolnego.Rozwijane jest zamiłowanie do książek i czytelnictwa.

Przedszkole, co roku uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". 

Współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Komenda Policji, Jednostka Straży Pożarnej, przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Biblioteka Publiczna,
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Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Szkoła Muzyczna

w Przemyślu przyczyniają się do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci, zaspokajają ich potrzeby

oraz wspierają w wyrównywaniu braków.

Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl

życia i prawidłowe odżywianie. Od 1999 roku posiada certyfikat:"Przedszkole Promujące Zdrowie".Realizuje

własny program:" Zdrowy Przedszkolak" oraz uczestniczy w akcjach organizowanych przez Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną w Przemyślu, m.in.: "Czyste powietrze wokół nas". Organizuje przedstawienia-"Na

ratunek Ziemi", "Bajka o czarownicy i baranie", związane z tematyką prozdrowotną. Uczestniczy w akcjach

ogólnopolskich m.in. "Akademia Aquafresh", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", w projekcie "Dzień Dobrego

Słowa", "Światowy Dzień Mycia Rąk".

Prowadzone są w przedszkolu działania charytatywne: udział w Pikniku Charytatywnym Życia Podkarpackiego-

Olimpiada Przedszkolaka, "Góra Grosza", zbieranie nakrętek na rzecz chorych dzieci, udział w akcji "Kartka

urodzinowa dla Oliwki", " ogólnopolska akcja "SOS dla Nepalu", przedstawienie bajki "Kłopoty Krasnala Mańka"

dla chorych dzieci w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, Jasełek dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej,

zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach. Dzieci uczestniczą w akcjach proekologicznych:

"Dzień Ziemi", "Sprzątanie Świata", zbiórka zużytych baterii.Przedszkole posiada koncepcję pracy, program

wychowawczy i profilaktyczny, w oparciu o które wdrażane są normy zachowań dzieci w grupie oraz

ujednolicane są oddziaływania wychowawcze.

Przedszkolaki odnoszą sukcesy w konkursach o zasięgu miejskim: konkurs plastyczny "My Christmas Tree"-

w Szkole Podstawowej nr 5, konkurs plastyczny "Przylecieli Aniołowie"- w Szkole Podstawowej nr 15, konkurs

kolęd i pastorałek "Bosko kolędować Jezusowi" zorganizowany przez Parafię Przemyśl-Lipowica- III miejsce,

konkurs plastyczny "Papież Jan Paweł II"- III miejsce, wyróżnienie (gr. IV), konkurs plastyczny "Kartka

Bożonarodzeniowa"-zorganizowany przez Muzeum Historii Miasta Przemyśla, konkurs plastyczny "Moja Bajka"

(Szkoła Podstawowa Nr 1), konkurs plastyczny "Czarodziejska Kraina Europejskich Baśni" (Biblioteka

Publiczna), konkurs wokalny "Pastorałka, kolęda"- zorganizowany przez Kościół na Lipowicy, II miejsce (gr.

VI),konkursy recytatorskie: "Regiony Polski znamy, a Podkarpacie kochamy", "Przedszkolaki talent mają, Polsce

wierszem cześć oddają" -zorganizowane w Przedszkolu Nr 13 (gr. IV, VIII), Konkurs na "Najpiękniejszy strój

Ekologiczny"-I miejsce (gr. V) oraz na "Najpiękniejszą Marzannę"-I miejsce (gr. V), podczas happeningu

"Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminki dla dzieci" na Przemyskim Rynku, Konkurs

plastyczny "Grzywą malowane-historie dla dzieci i młodzieży" (gr. VIII), udział w corocznych Galach Przeglądu

"Przedszkolnych Prezentacji Artystycznych" w Centrum Kulturalnym, konkurs "W Krainie Piosenki" VIII Przegląd

Piosenki Dziecięcej-zorganizowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu-III miejsce (gr.

VI), zawody sportowe-VI Przemyska Olimpiada Przedszkolaków 2015-zorganizowane przez Stowarzyszenie

na rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej, zawody sportowe-XI Charytatywne Piknikowe Igrzyska Przedszkolaków

pod hasłem "Podaruj dzieciom radość"-zorganizowane przez Fundację Życie Podkarpackie, konkurs "Śpiewaj

razem z nami" XXV Festiwal Piosenki-zorganizowany przez Centrum Kulturalne.Co roku dzieci uczestniczą

w Konkursie Recytatorskim organizowanym w Przedszkolu nr 13 w Przemyślu "Nasz kraj, nasza ojczyzna".

Nauczycielki organizowały konkursy na terenie przedszkola: "Zamek, domek i chatka z bajkowego świata", "Mój

ulubiony bohater bajkowy", "Przedszkolny Pokaz Mody Bajkowej", "Owoce i warzywa to ogromne witaminki dla

chłopczyka i dziewczynki". 
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Konkursy rozwijają zdolności i zainteresowania dziecięce oraz uczą patriotyzmu, dzieci otrzymują nagrody,

miejsca, wyróżnienia i podziękowania.Przedszkole jest organizatorem corocznych uroczystości: Dzień

Przedszkolaka, Dzień Edukacji, Pasowanie na Przedszkolaka, Pasowanie na Starszaka, Pożegnanie Jesieni,

zabawa Andrzejkowa, spotkanie ze św. Mikołajem, Spotkanie Wigilijne, Jasełka, Bal Przebierańców, Dzień Babci

i Dziadka, Powitanie Wiosny, Święto Mamy i Taty, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Pożegnanie przedszkola oraz

cyklicznych uroczystości –"Kolorowe Dni", organizowany dzień w określonym kolorze według planu na cały rok

szkolny, przeważnie jeden raz w miesiącu, "Dzień Pluszowego Misia", "Bajeczny tydzień postaci z bajek",

"Wskocz do świata bajkowego, cudownego, magicznego i zaczarowanego",  "Bajeczny Pokaz Mody",

przedszkolne seanse bajkowe m.in.: "Czerwony Kapturek", "Kot w butach w wersji

polsko-angielskiej"-inscenizacja, "Dzień Jeża u Puchatków"-inscenizacja, "Urodziny Kubusia Puchatka", "W

świecie bajki i baśni"- program artystyczny przygotowany przez rodziców dla dzieci, spotkań z ciekawymi ludźmi

(policjant, strażak, pielęgniarka, pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, kominiarz, ratownik medyczny)

z panią Marią Żemełko-przemyską poetką, z aktorami Teatru Bazyl-"Teatr Magiczne Miejsce" oraz wycieczek

i wyjazdów: do "Dinozekolandii"-Parku Dinozaurów w Radymnie, do  Parku Robali Gigantów w Wapowcach,

na Lotnisko Rzeszów- Jesionka, do Zamku w Krasiczynie, Arboretum w Bolestraszycach, Jednostki Wojskowej

w Przemyślu. Przedszkole organizuje wyjścia na spektakle teatralne do Centrum Kulturalnego i Zamku

Kazimierzowskiego w Przemyślu oraz koncerty w Szkole Muzycznej w Przemyślu.Przedszkole zaspokaja

ciekawość świata małego człowieka i dba o to, aby każde dziecko czuło się tak samo ważne i tak samo

potrzebne.

Placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, wspiera je, organizuje zajęcia otwarte dla rodziców,

aby mogli zobaczyć, jak funkcjonuje ich dziecko w grupie, utrzymuje stały kontakt. Rodzice aktywnie

uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących działań organizacyjnych przedszkola.Nauczyciele czują się

współodpowiedzialni za wizerunek przedszkola, podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestniczą

w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzielą się doświadczeniami, współpracują ze sobą w rożnych

sytuacjach w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dzieciom. Celem nauczycieli jest osiągnięcie takich efektów,

aby dziecko nabyło wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji oraz funkcjonowania w społeczeństwie.

Przedszkole na bieżąco przekazuje środowisku lokalnemu informacje o podejmowanych działaniach za

pośrednictwem strony internetowej, kącika dla rodziców, artykułów w lokalnej prasie i telewizji.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki PRZEDSZKOLE NR 2 W PRZEMYŚLU
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Przemyśl

Ulica BARTOSZA GŁOWACKIEGO

Numer 17

Kod pocztowy 37-700

Urząd pocztowy PRZEMYŚL

Telefon 166786407

Fax

Www

Regon 18057678900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 200

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 13.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.13

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15.38

Województwo PODKARPACKIE

Powiat Przemyśl

Gmina Przemyśl

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

Dzieci są aktywne

Poziom podstawowy:

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

Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Poziom wysoki:

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Poziom podstawowy:

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz
podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności
podejmowanych przez przedszkole działań.

Poziom wysoki:

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.
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Wnioski

1.Atutem przedszkola jest zgodna praca zespołowa wszystkich pracowników, wynikiem której jest bardzo dobra

atmosfera pracy, szybki przepływ informacji, planowość działań i efektywna realizacja programu nauczania oraz

wychowania przedszkolnego.

2.W przedszkolu stworzono rodzicom możliwość uczestnictwa w pracy nad wspomaganiem rozwoju i edukacji

ich dzieci. Zdecydowana większość rodziców z tej możliwości korzysta.

3.Dzięki ciekawej i różnorodnej ofercie edukacyjnej dzieci mają możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań

oraz prezentowania ich szerszej społeczności a także są dobrze przygotowane do rozpoczęcia edukacji w szkole

podstawowej.

4.Planowa, systematyczna i szeroka współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym służy

wszechstronnemu wsparciu przedszkola, spójności oddziaływań wychowawczych oraz promocji wartości

edukacji przedszkolnej.

5.Zaplanowane działania służące obserwowaniu losów absolwentów wykorzystywane są do podnoszenia jakości

pracy przedszkola.

6.Podejmowane w przedszkolu działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze sprawiają, że placówka jest

miejscem bezpiecznym, rozwija ona pożądane rodzaje aktywności i umiejętności dzieci.Aktywność dzieci jest

widoczna w środowisku lokalnym, zwłaszcza w obszarze artystycznym, ekologicznym i profilaktycznym.

7.Przedszkole systematycznie wykorzystuje nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze oraz prowadzi wnikliwą

analizą potrzeb dzieci, co przynosi bardzo dobre efekty w pracy zarówno z dzieckiem w normie intelektualnej

i społecznej jak i dzieckiem z grup dyspanseryjnych.

8.Kadra pedagogiczna posiada profesjonalne przygotowanie oraz doświadczenie a przede wszystkich przejawia

entuzjazm i pasję w pracy z dziećmi w różnym wieku (2,5-6 lat).

9.Przedszkole posiada renomę wśród innych placówek, która jest efektem wieloletnich działań w zakresie

ciągłego doskonalenia jakości i warunków pracy przedszkola.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole stwarza dzieciom bardzo dobre warunki do różnorodnej aktywności, co wyzwala

u dzieci radość i zadowolenie a przede wszystkim naturalną chęć udziału w oferowanych

zajęciach.Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy przedszkola a także osoby wspomagające pracę

nauczycieli wdrażają dzieci do samodzielności w formie różnorodnych działań, uwzględniając wiek

dziecka.Dzięki otwartości i wsparciu ze strony nauczycieli dzieci mogą nie tylko inicjować,

ale realizować działania na rzecz własnego rozwoju.Przedszkole Nr 2 w Przemyślu jest bardzo

aktywne w środowisku lokalnym. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach na rzecz miasta

Przemyśla i okolic, co przyczynia się także do ich rozwoju społecznego.

Obszar badania:  Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w

nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności.

Przedszkole stwarza dzieciom bardzo dobre warunki do różnorodnej aktywności, co wyzwala

u dzieci radość i zadowolenie a przede wszystkim naturalną chęć udziału w oferowanych zajęciach.

Z danych zebranych od dyrektora i nauczycieli wynika, że w przedszkolu odpowiednio zorganizowana jest

przestrzeń, czas i miejsce do samodzielnych zabaw i zajęć.Nauczyciele tak organizują działalność dydaktyczną,

aby aktywizować dzieci w różnych sferach rozwoju:

-emocjonalnego, 

-społecznego, 

-poznawczego.

W zakresie aktywności emocjonalnej:

-nauczyciele uczą, jak przeżywać radość, smutek, złość, niechęć, aby nie tłumić tych uczuć, lecz wyrażać je

poprzez różne formy aktywności,

-zachęcają dzieci do mówienia o swoich emocjach, organizując różnorodne zajęcia, w czasie których, dzieci

mają możliwość aktywnego wyrażania swoich przeżyć, np. poprzez prace plastyczne, zajęcia ruchowe,

muzyczne, scenki teatralne,

-doceniają „dzieło” dziecka, umacniając w nim poczucie własnej wartości, znajomości swoich mocnych i słabych

stron poprzez aprobatę i chwalenie. 

W zakresie aktywności społecznej:

-nauczyciele uczą reguł zachowania obowiązujących w grupie, bycia członkiem grupy, sztuki współpracy

w grupie(podejmowanie wspólnej zabawy, planowania, komunikowania, współpracy i współzawodnictwa),
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-nauczyciele czuwają nad przebiegiem kontaktów między dziećmi, pomagają rozwikłać pojawiające się konflikty,

proponują wspólne zabawy, dbają o to, żeby każde dziecko miało dla siebie czas i miejsce do zabawy, aby nie

pozostawało na uboczu grupy i nie czuło się odrzucone,

-zachęcają nieśmiałe dzieci do wspólnej zabawy, nagradzają i chwalą wszystkie osiągnięcia, 

-przydzielają odpowiednie „role” w grupie, tak, żeby wykorzystać mocne strony i umiejętności każdego dziecka,

-pomagają dzieciom próbować swoich sił w nowych sytuacjach, podpowiadają i pokazują, jak postępować. 

W zakresie aktywności poznawczej:

-nauczyciele organizują wiele okazji do wzbogacenia wiedzy dziecka, poprzez doświadczenia, uczestniczenie

w różnych wydarzeniach (np. wycieczki, różnego rodzaje zabawy), teoretyczne zdobywanie wiedzy (np.

słuchanie opowiadań innych osób), 

-zachęcają do wypowiedzi na różne tematy w czasie spontanicznych działań, podejmowanych wspólnie z innymi

dziećmi, jak i w czasie zajęć organizowanych przez nauczyciela (rozwój mowy),

-rozwijają pojęcia matematyczne, logiczne myślenie,

-organizują twórcze zabawy słowne, plastyczne, muzyczne i ruchowe (rozwijanie wyobraźni), 

-trenują koncentrację i wybiórczość uwagi, poprzez uczenie, na które rzeczy w danej chwili dziecko ma

skierować uwagę, pomijając inne, nieistotne,

-rozwijając różne formy aktywności starają się motywować dzieci poprzez dobór odpowiednich form i metod

pracy oraz zastosowanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych,

-łączą zajęcia dydaktyczne z ruchem, śpiewem, tańcem, elementami gry teatralnej. 

Poprzez różnorodność prowadzonych działań każde dziecko ma szansę pokazać swoje umiejętności i znaleźć coś

interesującego dla siebie. Nauczyciele podali konkretne przykłady działań, których celem jest wyzwolenie

aktywności dziecka (Tabela 1). Zdaniem rodziców dzieci najchętniej uczestniczą w następujących zajęciach:

-zabawy manualne, 

-tzw.brudne zabawy (plastelina,farby),

-klocki, puzzle, układanki, 

-zabawa w teatr, 

-przygotowywanie masek, 

-zajęcia edukacyjno-tematyczne (np.dotyczące dzikich zwierząt, ptaków, itd.), 

-przebywanie w miejscach, gdzie jest kolorowo, jest dużo zabawek, pomocy dydaktycznych, kwiatów,

dekoracji, 

-udział w tzw."Kolorowych Tygodniach", 

-wycinanki, 

-prace plastyczne wykonane w różnych technikach,

-prace porządkowe, 

-"Tydzień bajkowy", 

-bale przebierańców, 

-wyjścia na spacery z "wężem",

-czytanie książek przyniesionych przez same dzieci, 

-"Tydzień zdrowia", 

-wykonywanie makiet domów, zamków z pomocą rodziców a następnie prezentowanie tych budowli.

Rodzice zwrócili uwagę na zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzone w sposób bardzo atrakcyjny dla dzieci,

takie jak: język angielski, katecheza, zajęcia logopedyczne. Odbywają się spotkania ze stomatologiem,

policjantem, strażnikiem miejskim, itd.Przedszkole posiada Certyfikat "Zdrowe Przedszkole". Obserwacja zajęć

w ośmiu grupach przedszkolnych pokazała aktywność dzieci wokół tematyki programowej oraz
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zaproponowanych dzieciom form aktywności. Najczęściej wszystkie dzieci angażowały się w zajęcia, zdarzały się

jednak pojedyncze przypadki zachowań dzieci odbiegających od poziomu aktywności pozostałych dzieci, których

przyczyną był wiek dziecka lub niedojrzałość emocjonalna i społeczna. Nauczyciele cały czas zachęcali dzieci

do aktywności poprzez:

-stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych,

-włączanie muzyki do zajęć, w tym popularnej lub klasycznej,

-śpiew, taniec, 

-grę na tamburinie,

-pochwałę,

-ciekawe metody pracy, 

-wykorzystanie zabawek, przytulanek (misie, lale),

-poruszanie interesującej tematyki, 

-używanie plansz, ilustracji,

-zmianę form pracy,

-pobudzanie ciekawości dzieci,

-skupianie uwagi dzieci poprzez czytanie lub opowiadanie ciekawych historyjek,

-dbałość o higienę dzieci (myją rączki, same radzą sobie z czynnościami fizjologicznymi w toalecie),

-stosowanie pomocy: pacynek, kukiełek, misiów, lalek, itd. 

-korzystanie z nagrań magnetofonowych,

-dostosowanie poleceń do wieku dzieci,

-zabawy ruchowe, np.skoki przez woreczki, itp.

-słuchanie muzyki klasycznej np.Vivaldiego "Cztery pory roku",

-prace manualne,

-zapewnienie miłej, przyjaznej atmosfery,

-dobrowolny wybór przytulanki przez dziecko,

-śpiewanie ulubionych przez dzieci piosenek.

Rodzice dzieci w ankiecie wyrazili opinię, że ich dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i uczestniczą

w oferowanych zajęciach (Wykres 1j). Wskazuje na to uśmiech dziecka, jego zadowolenie, pytanie: dlaczego

tak wcześnie rodzic przychodzi po dziecko do przedszkola, fascynowanie się różnymi poruszanymi

w przedszkolu tematami, chętne wykonywanie prac plastycznych, porządkowych, codzienna nauka czegoś

nowego z wielkim entuzjazmem, widoczny rozwój dziecka. Na podstawie wywiadu z partnerami można

stwierdzić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach prowadzonych w przedszkolu oraz

poza przedszkolem. Wskazują na to: 

-zachowania dzieci, rozmowy z nimi, w których opowiadają o tym, co robią w przedszkolu, czego się uczą, kto

ich odwiedził, 

-zadają pytania, kiedy odbędą się np.nowe zabawy, spotkania,

-szybko opanowany tzw. stres przedszkolny (m.in.2,5 latki w przedszkolu), 

-dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola bardzo dobrze się komunikują. 

We współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu dzieci uczestniczą w przeglądzie artystycznym w 4

kategoriach: solista, zespół, taniec, teatrzyk. Dzieci są świetnymi obserwatorami, to czego się nauczą stanowi

dla nich kolejny krok do dalszego rozwoju. Dzieci przedszkolne odwiedzają szkoły, w tym SP 15 w Przemyślu;

są organizowane konkursy, prace dzieci są prezentowane. Opinia samych dzieci o swoim przedszkolu jest

bardzo dobra. Są z nim związane uczuciowo, rozpoznają na ulicy pracowników przedszkola, identyfikują się

z nimi, szanują ich zdanie. Dzieci uczestniczą w festynach, wspólnie z rodzeństwem oraz rodzicami.
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W przedszkolu były warsztaty origami, które dodatkowo rozwijają kreatywność dzieci, ich zdolności

manualne.Respondenci jednoznacznie potwierdzili, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych

w przedszkolu, w tym o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, rozwijającym zainteresowania i zdolności

dzieci, w przedstawieniach, zabawach z elementami tanecznymi, muzycznymi, sportowymi, w wycieczkach,

spacerach, obserwacji zmian w przyrodzie, zajęciach z edukacji komunikacyjnej w ruchu drogowym. Dzieci są

bardzo chętne do pomocy, prac użytecznych, porządków, itd.

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania Państwo podejmują, by dzieci były aktywne? [WN] (2834)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Formy działalności, które rozwijają zainteresowania

dzieci, pobudzają ich ciekawość, fantazje, wyzwalają

chęć działania twórczego.

2 Otwartość na pomysły dzieci.

3 Poszerzanie własnej wiedzy dzieci.

4 Praca z dziećmi w zakresie opanowywania treści

matematycznych - stawianie przed dzieckiem ciekawych

zadań.

5 Zajęcia ruchowe zbudowane na teorii Rudolfa von

Labana.

6 Podczas ćwiczeń ruchowych rezygnowanie z ćwiczeń

naśladowczych na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie

z odczuciami i fantazją dziecka.

7 Ćwiczenia zawarte w metodzie Weroniki Sherborne.
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Numer Treść odpowiedzi

8 Aktywności dziecka sprzyjają zajęcia plastyczne, w tym

udostępnianie dzieciom różnorodnych rodzajów

materiałów, co pozostawia dzieciom swobodę w

podejmowaniu działań eksperymentalnych.

9 Udział w zajęciach edukacyjnych.

10 Udział w różnych formach teatralnych.

11 Tworzenie radosnej, bezpiecznej i opartej na zaufaniu

atmosfery w grupie poprzez wzajemny szacunek,

tolerancje, stosowanie i przestrzeganie odpowiednich

zasad.

12 Metody czynne w tym metoda samodzielnych

doświadczeń – stwarzanie dzieciom warunków do

zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się,

podejmowania prób, poszukiwania i bezpośredniego

przeżywania.

13 Metody percepcyjne: obserwacja i pokaz.

14 Metody słowne: swobodna rozmowa, dialog, opis,

pogadanka, słuchanie czytanych opowiadań, baśni,

legend, bajek, opowiadanie treści utworów.

15 Metody aktywizujące: drama, pantomima, pedagogika

zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa,

dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

16 Kinezjologia edukacyjna.

17 Organizowanie zajęć dostosowanych do poziomu rozwoju

dziecka, jego potrzeb i możliwości, w tym integrowanie

treści z różnych obszarów programowych.

18 Właściwy dobór pomocy dydaktycznych, aranżowanie

zajęć tak, aby wszystkie dzieci brały w nich udział i

osiągały sukcesy, a zwłaszcza stosowanie wzmocnień

werbalnych.

19 Tworzenie różnorodnych kącików tematycznych oraz

angażowanie dzieci w pomoc w przygotowywaniu i

prowadzenie zajęć.

20 Organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca (teatr,

muzeum, kino, czytelnia, biblioteka, posterunek policji,

poczta, szkoły, dworzec kolejowy, lotnisko w Jasionce,

Park Rozrywki „Dinozekolandia”, Park Owadów w

Wapowcach, Zamek Kazimierzowski, Nadleśnictwo w

Birczy,itd.

21 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (aktorka

teatru Fredreum Krystyna Knapek, aktorzy Teatru Bazyl

Art., poetka przemyska Maria Żymełko, pisarka dla

dzieci Urszula Kozłowska, stomatolog, policjant, strażak,

pielęgniarka, ratownik medyczny, kominiarz, iluzjonista,

tenisista.
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Numer Treść odpowiedzi

22 Organizowanie konkursów ogólnoprzedszkolnych

(konkurs recytatorski „Abecadło z pieca spadło”, konkurs

plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy”, „Owoce i

warzywa to ogromne witaminki dla chłopczyka i

dziewczynki”, „ Zamek, domek lub chata z bajkowego

świata”, Ekologiczny Pokaz Mody, Bajkowy Pokaz Mody).

23 Organizowanie imprez i uroczystości grupowych oraz

ogólnoprzedszkolnych (Dzień Nauczyciela, pasowanie na

przedszkolaka i na starszaka, zabawa andrzejkowa,

Dzień Niepodległości, spotkanie z Mikołajem, wigilia w

przedszkolu, Dzień Babci i Dziadka, zabawa

karnawałowa, Dzień Rodziny, pożegnanie przedszkola,

Tydzień Promocji Zdrowia, Tydzień Postaci Bajkowych,

Charytatywny Bal Bajkowy).

24 Motywowanie dzieci do samodzielności w zakresie

samoobsługi, czynności higienicznych i porządkowych

poprzez uczenie takich czynności jak: ubieranie i

rozbieranie się, zawiązywanie butów, zakładanie pantofli,

nauka korzystania z toalety, nauka prawidłowego mycia

rąk i zębów, nauka kulturalnego spożywania posiłków.

25 Unikanie negatywnych uwag na rzecz zachęty słownej,

pochwał, oklasków, nagród.

26 Aranżowanie przez nauczyciela sytuacji mobilizującej

dziecko do samodzielności np. wprowadzenie

konieczności przebierania się w stroje gimnastyczne oraz

zachęcanie do stosowania w praktyce tego, co się

nauczyły.

27 Samodzielne organizowanie sobie zabawy przez dziecko

pod kontrolą nauczyciela.

28 Stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do

uzewnętrznienia tych potrzeb.

29 Otwartość na pomysły i propozycje dzieci, udzielanie im

pomocy i rad w zależności od ich indywidualnych

potrzeb.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które zabawy i zajęcia w przedszkolu najbardziej lubicie? [SSRZD] (2835)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Zabawy konstrukcyjne.

2 Zajęcia artystyczne.

3 Zajęcia manualne.

4 Nauka języka angielskiego.

5 Śpiew, taniec.

6 Zajęcia gimnastyczne.

7 Zajęcia o zwierzętach, ptakach.

8 Zabawy, bale przebierańców, bale tematyczne.

9 Konkursy z nagrodami.

10 Otrzymywanie pochwał, dyplomów, nagród.

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy przedszkola a także osoby wspomagające pracę

nauczycieli wdrażają dzieci do samodzielności w formie różnorodnych działań,

uwzględniając jednocześnie wiek dziecka. 

W oparciu o informację od dyrektora przedszkola a także pracowników niepedagogicznych należy stwierdzić,

że rozwijanie samodzielności dziecka w przedszkolu rozpoczyna się od pierwszego dnia pobytu w placówce.

Nauczyciele rozwijają już posiadane przez dziecko umiejętności samoobsługowe, w tym motywują rodziców, aby

nie wyręczali swojego dziecka w tym zakresie.Nauczyciele od samego początku starają się wykorzystywać

w celach wychowawczych radość dziecka z samodzielnie wykonywanych czynności, najpierw w zakresie

drobnych spraw, z czasem zwiększając wymagania. Już od najmłodszych grup, nauczyciele wyrabiają u dzieci

nawyki obsługiwania samego siebie, wdrażania do samodzielności. Nauczycielki uczą dzieci samodzielnego

rozbierania, ubierania, samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, korzystania z toalety, prawidłowego

mycia rąk, sprzątania zabawek. Nauka tych czynności odbywa się głównie poprzez wyjaśnienie słowne i pokaz.

Wśród stosowanych metod pracy są:

-wykorzystanie pomocy dydaktycznych, np. kostki ze sznurowadłami, zatrzaskami, guzikami,

-organizowanie zabaw dydaktycznych np. w kąciku lalek, gdzie dzieci uczą się np. nakładania w odpowiedniej

kolejności ubranek dla lalek, układania ich na półkach, czy prawidłowego nakrywania do stołu,

-wykorzystywanie ilustracji, historyjek obrazkowych, wierszy i opowiadań związanych z opisami czynności, które

dzieci powinny samodzielnie opanować,

-staranie się, aby nie wyręczać dzieci w czynnościach, które powinny same opanować, 

-zachęcanie dzieci poprzez różne formy pochwał i nagród,

-organizowanie tygodniowych dyżurów w sali, które równocześnie uczą odpowiedzialności za przyjęte zadanie,

-unikanie negatywnych uwag, aby dziecko nie zniechęcić do samodzielnego działania.

W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele zachęcali dzieci do samodzielnego wykonywania zadań poprzez:
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pokaz, zachętę słowną, szczegółowe wskazówki, jak prawidłowo wykonać zadanie, pochwałę, wyróżnienie

i zauważenie dziecka w grupie. Dobrymi obserwatorami postępów w rozwoju dziecka w przedszkolu są wszyscy

pracownicy przedszkola, których zdaniem dzieci uczą się nawzajem od siebie, są bardzo uważne i otwarte

na nowości.Wykonują wiele czynności samodzielnie w tym: myją ręce, zęby, sprzątają po sobie, ubierają się,

samodzielnie jedzą, porządkują pomoce, zabawki, bajki, książki, itd.Nauka samodzielności odbywa się zawsze

po kontrolą osób dorosłych, które dozują stopień trudności poszczególnych zadań, poleceń, czynności, biorąc

pod uwagę wiek i indywidualne możliwości dzieci.

W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące

dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

Dzięki otwartości i wsparciu ze strony nauczycieli dzieci mogą nie tylko inicjować,

ale realizować działania na rzecz własnego rozwoju.

Według opinii dyrektora przedszkola oraz pracowników niepedagogicznych a także na podstawie obserwacji

zajęć przedszkolnych można stwierdzić, że dzieci mają sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju, w tym

mogą inicjować ulubione zabawy, zajęcia oraz rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele realizując różne

tematy kompleksowe, wykorzystując różne metody pracy starają się, aby dzieci potrafiły w celu zaspokojenia

swoich potrzeb samodzielnie podejmować różne działania. Najczęściej dzieci podejmują następujące działania

(indywidualnie lub w małych grupach) z własnej inicjatywy: 

-zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, dowolne, ruchowe, taneczne, manipulacyjne, badawcze, 

-odgrywają role w zabawach parateatralnych, posługując się rekwizytami, 

-gry ruchowe w sali, ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw, w tym z elementem współzawodnictwa, 

-rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, 

-przygotowywanie miejsca do zabawy i pracy, 

-sprzątanie po zabawie, w tym odnoszenie zabawek, układanek, gier na swoje miejsce, 

-pełnienie wyznaczonych raz w tygodniu dyżurów, 

-samodzielnie korzystają z toalety,

-samodzielnie ubierają się i rozbierają w zależności od temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz,

-potrafią zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, 

-w zrozumiały sposób mówią o swoich potrzebach i decyzjach,

-wzajemnie pomagają sobie w różnych sytuacjach np. w ubieraniu się, w układaniu zabawek, dzieleniu się

zabawkami, materiałami i miejscem zabawy, 

-życzliwie odnoszą się do potrzeb, możliwości i trudności innych dzieci, 

-opowiadają o zaistniałej sytuacji np. konfliktowej, 

-szanują wytwory innych dzieci np. budowli, rysunków, a także własnych, 

-opiekują się dziećmi potrzebującymi pomocy.

Obserwacja zajęć przedszkolnych potwierdziła otwartość nauczycieli na propozycje dzieci i ich

oczekiwania.Dzieci w trakcie zajęć inicjowały różne zabawy, tańce, rysunki, naśladowały wodę, padający śnieg.

Deklarowały, z kim chcą pracować w parze lub grupie.Zgłaszały jaki rodzaj techniki plastycznej im odpowiada

(malowanie farbami, lepienie z plasteliny, wycinanie, naklejanie gotowych elementów, itd.).Dzieci bardzo

lubią układanki, chętnie opowiadają, co jest na obrazku, sprawnie ustawiają krzesełka przed przenośnym
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teatrzykiem, czy wybierają sobie maskotkę, pacynkę, kukiełkę oraz sami wymyślają scenki parateatralne.

Ponadto podawały przykłady jak zachowywać się bezpiecznie na śniegu, uzupełniały historyjkę, opisywały,

co widzą na ilustracji i jakie są skutki lekkomyślnych zabaw na śniegu. Używały bogatego słownictwa (np.żywy

łańcuch ludzki, ratownik medyczny).Dzieci nie miały problemu ze sformułowaniem pytania oraz udzieleniem

odpowiedzi na pytanie nauczycielki. W trakcie zajęć były w zdecydowanej większości skupione nad tematem

zajęć i bardzo chętnie wykonywały polecenia nauczyciela, a także zgłaszały swoje pomysły. Dzieci wykazywały

dużą samodzielność i zaangażowanie.Atutem przedszkola jest jego duża przestrzeń, dobrze wyposażona

i estetyczna (pomalowane ściany, dużo dekoracji, kwiatów, właściwy dobór kolorystyki).Dzieci uczęszczają do 8

grup w zależności od wieku. Dzieci młodsze i starsze wykonują codziennie różne prace plastyczne, które są

następnie prezentowane na tablicach czy umieszczane w widocznych miejscach.Dzieci według swojego pomysłu

rysują, malują, lepią z plasteliny, czy wycinają. W każdej grupie przedszkolnej są kąciki tematyczne, w których

dzieci bawią się, układają poszczególne elementy, dobierają przedmioty według określonego tematu. Dzieci

inicjują zabawy, piosenki. W czasie zabaw karnawałowych przebierają się tak jak chcą. Lubią zabawy

konstrukcyjne, w przedszkolu są różne budowle z klocków, puzzli. Dzieci bawią się w teatrzyk, wymyślają scenki

teatralne, używają pacynek, lalek, maskotek, itd. Na korytarzu przedszkolnym zostały wystawione różne

budowle wykonane z ciekawych materiałów. Jest to efekt zgodnej pracy rodziców i dzieci.Jak podali pracownicy

przedszkola, piątki są dniami zabawy według pomysłów dzieci. Mogą one wówczas przynieść swoje zabawki,

mogą zaproponować zabawy taneczne, zabawy z przedmiotami, zajęcia plastyczne, zabawy w sklep, teatrzyk

kukiełkowy, zabawy w kuchnię. Dzieci lubią coś budować, bawić się np.samochodzikami, lalkami, misiami, lubią

podlewać kwiatki.Dzieci mają swoje ulubione smaki kulinarne, które także są uwzględniane. Lubią owoce,

warzywa, soki, różne potrawy.W przedszkolu dba się o wartość kaloryczną potraw, ich dobry smak oraz

estetykę podania.Jest jedno dziecko cukrzycowe i jedno dziecko, które nie spożywa wieprzowiny.Podawane były

jabłka suszone, banany, gruszki, marchewki, mandarynki, winogrona, pomelo, truskawki. Tylko raz w tygodniu

serwowane są potrawy smażone, a normą są potrawy gotowane i surówki. Nie stosuje się ostrych przypraw.

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

Przedszkole Nr 2 w Przemyślu jest bardzo aktywne w środowisku lokalnym. Dzieci uczestniczą

w różnorodnych działaniach na rzecz miasta Przemyśla i okolic.

Przykłady aktywności dzieci przedszkolnych na rzecz społeczności lokalnej:

-Dzieci biorą udział konkursach, zawodach, igrzyskach i olimpiadach sportowych, organizowanych przez szkoły

podstawowe,przedszkola miejskie i inne instytucje lokalne. 

-Przedszkole jest zapraszane przez instytucje użyteczności publicznej i współpracuje z nimi w ramach

uświetniania organizowanych przez nie uroczystości (np. Galeria Sanowa, Szpital Wojewódzki, Centrum

Kulturalne w Przemyślu); grupy starsze przedstawiają różne programy artystyczne przygotowane przez

nauczycielki z przedszkola.

-Z własnej inicjatywy przedszkole organizuje występy dla społeczności miasta i rówieśników (np. dla

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, dla nauczycieli i uczniów nauczania początkowego

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przemyślu, dla rodziców i rodzin dzieci).

-Prace plastyczne dzieci wystawiane są w Bibliotece, Muzeum, Centrum Kulturalnym, Szkole Podstawowej Nr 1,

5, 15 w Przemyślu i w innych przedszkolach. 

-Akcje, w których uczestniczą dzieci promują wartość edukacji przedszkolnej. Najczęściej biorą w nich udział

dzieci z grup starszych; w roku 2015/2016 -100 dzieci, a roku ubiegłym-125 dzieci. 

-Przedszkole wspomaga instytucje i stowarzyszenia organizujące różnego rodzaju akcje: 
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a)charytatywne (np. "Góra Grosza", "Zapal znicz", "Zbieranie nakrętek", "Pomóżmy zwierzętom przetrwać

zimę”, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach, Halowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej,

organizowany przez Fundację Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość”, Piknik „ Życia Podkarpackiego”-

na wypoczynek dla biednych dzieci,

b)społeczne (np.„Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” – zbiórka zniczy, "Cała Polska czyta

dzieciom"),

c)ekologiczne (np. „Sprzątanie Świata", "Ekologiczny Dzień Wiosny", "Kubusiowi przyjaciele Natury", "Czyste

powietrze wokół nas", happening "Zmieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminy dla

młodzieży i dzieci").

W akcjach charytatywnych i zbiórkach brało udział 200 dzieci razem z rodzicami oraz pracownikami

przedszkola. Jak poinformowali rodzice w trakcie wywiadu bardzo ciekawym przedsięwzięciem przedszkola był

happening ekologiczny na wiosnę oraz pożyteczne akcje: "Pełna miska dla zwierzaka",tj.pomoc dla Schroniska

dla zwierząt w Orzechowcach, czy "Sprzątanie świata". Dużą popularnością wśród dzieci cieszyła się Olimpiada

Przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jasińskiego w Przemyślu, a także Turniej

piłki nożnej w ramach pikniku Redakcji Życia Podkarpackiego. Bardzo miłym akcentem dla chorych dzieci było

przedstawienie "Calineczka" w Szpitalu Miejskim w Przemyślu- na Oddziale Dziecięcym w wykonaniu dzieci

przedszkolnych. Podobnie przedstawienie "Czerwony Kapturek" w języku angielskim, spotkało się z dużym

zainteresowaniem i uznaniem. Bardzo przyjemną uroczystością są spotkania z absolwentami przedszkola,

których stale przybywa.
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Wymaganie:

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole skutecznie promuje wartość wychowania przedszkolnego, korzystając z wielu

różnorodnych kanałów informacyjnych.Przedszkole prowadzi działania pokazujące lokalnemu

środowisku korzyści wynikające z uczęszczania dzieci do przedszkola.W gronie wielu przedszkoli

na terenie miasta Przemyśla, Przedszkole nr 2 w Przemyślu cieszy się powszechną renomą

i uznaniem, co potwierdziły wyniki badania ewaluacyjnego.

Obszar badania:  Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć

prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje

środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

Przedszkole skutecznie promuje wartość wychowania przedszkolnego, korzystając z wielu kanałów

informacyjnych.

Dyrektor przedszkola podał, że placówka podejmuje różne działania w celu promowania wartości wychowania

przedszkolnego. Głównym adresatem są rodzice, którym dostarczana jest rzetelna informacja  na temat

charakterystyki wieku przedszkolnego i jego istoty dla rozwoju człowieka przez całe jego życie.Najbardziej

istotne aspekty i wartości wychowania przedszkolnego, jakie przekazuje przedszkole rodzicom, to: 

-w przedszkolu dziecko znacznie częściej niż w domu ma okazję doświadczyć, że ludzie są różni, mówią różne

rzeczy i różnie się zachowują; 

-nowe kontakty z rówieśnikami, dorosłymi są źródłem rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, 

-kontakty z innymi dziećmi rozwijają umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, czekania na swoją kolej

w rozmowie i godzenia się z innymi poglądami,

-przedszkole daje okazję do tego, żeby dziecko samodzielnie podejmowało decyzje i wiedziało, że od niego

zależy, co robi i jakie to będzie,

-samodzielne podejmowanie decyzji w przedszkolu podczas różnych sytuacji wpływa na poczucie jego

samooceny, wysokiego poczucia własnej wartości, odwagi, samodzielności i wytrwałości,

-przedszkole umożliwia wiele form zabaw, poprzez które dziecko zdobywa nowe, ważne umiejętności,

-zdobyte umiejętności wpływają na rozwijanie myślenia abstrakcyjnego, 

-dziecko poznaje i ćwiczy sytuacje społeczne, podporządkowuje się regułom, przechodzi od spontanicznego

do planowanego działania, 

-na gruncie wiedzy, umiejętności i postaw, jakie dziecko zdobywa w przedszkolu, jest ono przygotowane

do edukacji szkolnej,

-tylko w przedszkolu stwarza się warunki sprzyjające dokonywaniu wyborów przez dziecko, np. dotyczących

organizacji przestrzeni w sali, która umożliwi dzieciom wybór przedmiotów do zabaw i innych zajęć, 

-ważną wartością wychowania przedszkolnego jest tworzenie warunków do wyzwalania inicjatywy i rozwijanie

nowych kompetencji, tak żeby dziecko samo poszukiwało obszarów aktywności i potrafiło cieszyć się
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z podejmowanych działań.

Dla efektów pracy przedszkola najważniejsza jest współpraca rodziców i przedszkola, dlatego tak ważne jest,

aby dom i przedszkole współpracowały ze sobą i wymieniały istotne informacje dotyczące funkcjonowania

i rozwoju dziecka. Służą temu spotkania adaptacyjne,czy zebrania grupowe oraz uroczystości, które organizuje

przedszkole dla rodziców.Mają one  na celu: 

• zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedszkola, organizacją, formami i metodami pracy, do którego

uczęszczać będzie dziecko; 

• integrowanie się dzieci i dorosłych; 

• uzyskanie fachowej pomocy w przezwyciężeniu trudnego okresu, jakim dla rodziców jest adaptacja ich dziecka

w przedszkolu; 

• wzajemne poznanie się, nawiązanie serdecznego kontaktu. 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych, diagnoz pedagogicznych i psychologicznych, badań

logopedy, analiz prac dziecięcych, nauczyciele, wychowawcy grup przekazują rodzicom wiedzę na temat

osiągnięć dzieci, deficytów rozwojowych, trudności i problemów wychowawczych. Takie informacje

przekazywane są także przez psychologa i logopedę. Psycholog po wyłonieniu dzieci posiadających różnego

rodzaju deficyty rozwojowe, trudności i problemy wychowawcze, wdraża różne formy pomocy psychologicznej.

Konsultuje się z rodzicami podczas spotkań indywidualnych, wspiera rodziców i udziela porad. Logopeda

prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi mającymi wady wymowy zespołowo, włączając do współpracy

nauczycieli i rodziców (ujednolicenie oddziaływań). Rodzicom proponuje różne formy wsparcia również podczas

kontaktów indywidualnych. Nauczyciele nawiązują współpracę z rodzicami, włączając ich w życie grupy

i przedszkola. Dbają o to, aby współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej i aby rodzice byli partnerami

w pracy. We wszystkich grupach nauczycielki prowadzą zebrania grupowe, pedagogizację oraz spotkania

indywidualne z rodzicami według harmonogramu opracowanego na dany rok szkolny. Na pierwszych zebraniach

grupowych rodzice zostają zapoznani z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (cele i obszary ),

wybranym programem realizowanym w danej grupie, Regulaminem Przedszkola, Koncepcją Pracy Przedszkola,

Prawami Dziecka i Obowiązkami Rodziców. Na kolejnych spotkaniach nauczycielki przedstawiają plany

i programy zajęć wyrównawczych, przekazują wskazówki i materiały do pracy z dzieckiem w domu Na

zebraniach zostają omówione wyniki przeprowadzonej diagnozy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz

obserwacji dzieci młodszych a pod koniec roku szkolnego w grupach starszych przekazywane są informacje

o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. We wszystkich grupach poruszane są sprawy bieżące związane

z życiem przedszkola. Nauczyciele, psycholog, logopeda poprzez wnikliwą obserwację i diagnozę mają

możliwość współpracy z rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dziecka. Pracują indywidualnie i zespołowo,

polecają rodzicom literaturę fachową dotyczącą zagadnień związanych z wychowaniem dzieci oraz wspierającą

dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Prowadzą konsultacje, których priorytetowym celem jest

informacja dla rodziców o postępach i problemach dzieci. W holu przedszkola nauczycielki przygotowują

na bieżąco kącik dla rodziców z informacjami dotyczącymi poszczególnych grup. Umieszczane są tam również

informacje na temat ogólnoprzedszkolnych uroczystości oraz lokalnych akcji, do których zapraszani i włączani

są rodzice. Aktualizowana na bieżąco jest również strona internetowa przedszkola (ogłoszenia, materiały

szkoleniowe dla rodziców, album fotograficzny). 

Podjęte działania w roku szkolnym 2015/16 to zwłaszcza pedagogizacja rodziców na temat: 

• "Co trzylatek umieć powinien?",

• "Jak wspierać dziecko, aby odnosiło sukcesy?", 

• "Gotowość szkolna dziecka",

• "Dojrzałość szkolna dziecka", 

• "Dojrzałość szkolna 6-latka",
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• "Potrzeby emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym", 

• "Rozwój psychofizyczny dziecka 4- letniego, bunt czterolatka", 

• "Moje dziecko będzie pierwszoklasistą".

Rodzice uczestniczyli w „zajęciach otwartych” na temat: 

• „Będę przedszkolakiem” (program adaptacyjny-sierpień 2015),

• „Pasowanie na Przedszkolaka”,

• inscenizacja bajki w wersji polsko- angielskiej „Czerwony Kapturek- Little Red Riding Hood”, 

• zajęcia otwarte „Czy wiesz skąd, czy wiesz kto, czy wiesz jak… taki jest bajkowy świat”,

• "Dzień Niepodległości – uroczystość z okazji 11 Listopada",

• „Witaj Święty Mikołaju”- spotkanie okolicznościowe,

• „Jasełka”- uroczystość ogólnoprzedszkolna,

• „Koncert życzeń dla Babci i Dziadka”- montaż słowno- muzyczny.

W ramach integracji środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym nauczycielki organizowały liczne

spotkania, uroczystości dla rodziców i innych zaproszonych gości, w których dzieci prezentowały zdobyte

umiejętności ruchowe, wokalne i recytatorskie:

-„Spotkanie z Panią Jesienią”,

-„Małe zamieszanie na jesiennym straganie”, 

-„Pasowanie na Przedszkolaka”,

-„Pasowanie na Starszaka”,

-„Dzień Niepodległości” – uroczystość z okazji 11 Listopada, 

-„Zabawę Andrzejkową",

- Bal Przedszkolny „Wskocz do świata bajkowego, zaczarowanego”, 

-„Spotkanie z Mikołajem”,

-„Jasełka”,

-„Bajkowe Jasełka”, 

-„Dzień Babci i Dziadka”, 

-„Zabawa Karnawałowa”,

-"Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka",

-"Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania",

-"Dzień Chłopaka", 

-"Dzień Dziewczynek", 

-"Światowy Dzień Mycia Rąk", 

-"Dzień Poczty Polskiej", 

-"Dzień Walki z Otyłością", 

-"Dzień Postaci Bajkowych", 

-"Dzień Niepodległości", 

-"Dzień Jeża", 

-"Ogólnopolski Dzień Ochrony Praw Dziecka",

-"Dzień Czystego Powietrza", 

-"Światowy Dzień Tolerancji", 

-"Światowy Dzień Pluszowego Misia", 

-"Światowy Dzień Kubusia Puchatka".

Rodzice chętnie pomagali przy organizowaniu uroczystości (stroje, rekwizyty, poczęstunek dla dzieci) oraz

wycieczek. Włączali się również w organizowane w przedszkolu akcje charytatywne: "Góra Grosza", zbiórka
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karmy dla zwierząt ze Schroniska w Orzechowcach, zbiórka nakrętek i baterii. W ubiegłym roku szkolnym

2014/2015 zebrania dotyczyły pedagogizacji rodziców na temat: 

• „Dojrzałość szkolna 6- latka”,

• „Konsekwencja w wychowaniu”, 

• „O mądrym wychowaniu”,

• „Dobre rady dla rodziców”, 

• „Rola zabawy w kształtowaniu osobowości dziecka”, 

• „Jak uczą się dzieci”,

• „Przemoc w grach komputerowych – wpływ na rozwój dziecka”, 

• „Dojrzałość szkolna- czyli, co rodzic powinien wiedzieć?”,

• „Rozwój psychofizyczny 5,6 latka”,

• „Inne w domu, inne w przedszkolu”, 

• „Przyczyny i przejawy agresywnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym – zapobieganie i radzenie sobie

z nimi”, 

• „Objawy ryzyka dysleksji”,

• „Rozwój mowy dziecka”,

• „Zabawa – podstawowa czynność dziecka w przedszkolu”.

Rodzice dzieci potwierdzili, że była im przekazywana informacja o znaczeniu edukacji przedszkolnej oraz

atutach Przedszkola Nr 2 w Przemyślu, które ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Wśród

popularnych form kontaktu z rodzicami dominowały:

-zebrania z rodzicami,

-indywidualne spotkania,

-informacje na stronie internetowej,

-zajęcia integracyjne wprowadzające dla nowych dzieci,

-tablica ogłoszeń dla rodziców,

-możliwość kontaktu telefonicznego,

-dni konsultacji dla rodziców.

Zdaniem rodziców Przedszkole Nr 2 w Przemyślu cieszy się renomą, dzieci są bardzo radosne i aktywne a ich

rozwój jest wielopłaszczyznowy.

W wymaganiu "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania

przedszkolnego.

Przedszkole prowadzi działania pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające

z uczęszczania dzieci do przedszkola.

Wśród podjętych przez przedszkole działań w roku szkolnym 2014/2015 znalazły się:

•udział w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym,

•udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

•udział w akcji „Góra Grosza”,

•udział w akcji charytatywnej „Nakręćmy się na Radka”-zbiórka plastikowych nakrętek, 

•zbiórka baterii, 

•zbiórka makulatury,

•udział w Pikniku Charytatywnym Życia Podkarpackiego- Olimpiada Przedszkolaka, 

•Jasełka wystawione w Centrum Kulturalnym, Domu Pomocy Społecznej, Kościele Ojców Reformatów

w Przemyślu, 

•udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

•koordynowanie działań TPD (organizacja Paczek Mikołajowych dla dzieci z ubogich rodzin),

•udział w akcji „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminki dla chłopczyka

i dziewczynki” – zebranie dużej ilości surowców wtórnych,

•udział w ogólnopolskim projekcie „Dzień Dobrego Słowa”,

•przedstawienie bajki „Kłopoty Krasnala Mańka” dla dzieci w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu,

•udział w ogólnopolskiej Akcji Humanitarnej – SOS dla Nepalu.

Nauczycielki przygotowywały dzieci do konkursów międzyprzedszkolnych: 

•Konkurs plastyczny „Papież Jan Paweł II”- III miejsce , wyróżnienie.(gr. IV),

•Konkurs plastyczny„Kartka Bożonarodzeniowa”- zorganizowany przez Muzeum Historii Miasta Przemyśla,

•Konkurs wokalny „Pastorałka, kolęda”- zorganizowany przez Kościół na Lipowicy w Przemyślu, II miejsce (gr.

VI), 

•Konkurs recytat. „Regiony Polski znamy, a Podkarpacie kochamy” -zorganizowany w Przedszkolu Nr 13

w Przemyślu (gr. IV, VIII), 

•Konkurs na „Najpiękniejszy strój ekologiczny” podczas happeningu „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki

i elektrośmieci na witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” na Przemyskim Rynku – I miejsce (gr. IV), 

•Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę” podczas happeningu „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki

i elektrośmieci na witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” na Przemyskim Rynku – I miejsce (gr. V), 

•Konkurs plastyczny „Grzywą malowane – historie dla dzieci i młodzieży” (gr. VIII), 

•Udział w Gali IX Przeglądu „Przedszkolnych Prezentacji Artystycznych” (gr. V, VI), 

•Konkurs „W Krainie Piosenki” VIII Przegląd Piosenki Dziecięcej – zorganizowany przez Zespół Państwowych

Szkół Muzycznych w Przemyślu – III miejsce (gr. VI), 

•Zawody Sportowe- VI Przemyska Olimpiada Przedszkolaków 2015 – zorganizowane przez Stowarzyszenie

na rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej,

•Zawody Sportowe- XI Charytatywne Piknikowe Igrzyska Przedszkolaków pod hasłem „Podaruj dzieciom

radość”- zorganizowane przez Fundację Życie Podkarpackie, 

•Konkurs „Śpiewaj razem z nami”, XXV Festiwal Piosenki – zorganizowany przez Centrum Kulturalne

w Przemyślu. 

Nauczycielki przygotowywały dzieci do konkursu wewnątrzprzedszkolnego:

•Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy”, 
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•Przedszkolny Pokaz Mody Bajkowej,

•Konkurs plastyczny „Owoce i warzywa to ogromne witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. 

W ramach integracji środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym nauczycielki

organizowały liczne spotkania, uroczystości dla rodziców i innych zaproszonych gości, w których dzieci

prezentowały zdobyte umiejętności ruchowe, wokalne i recytatorskie: 

•„Dzień Edukacji”,

•„Pożegnanie Jesieni”, 

•„Pasowanie na Przedszkolaka”, 

•„Pasowanie na Starszaka”, 

•„Pożegnanie Jesieni”,

•„Zabawę Andrzejkową”, 

•„Spotkanie z Mikołajem”, 

•„Spotkanie Wigilijne”,

•„Jasełka”, 

•„Dzień Babci i Dziadka”, 

•„Zabawę Karnawałową”, 

•„Święto Mamy i Taty”, 

•„Pożegnanie Starszaków; nauczycielki współpracowały z nauczycielkami ze Szkół Podstawowych nr 11 i 15

w Przemyślu (zajęcia otwarte, zwiedzanie szkoły, Zabawa Andrzejkowa). 

Dzieci zwiedzały również Szkołę Muzyczną, brały udział w Koncercie Muzycznym. Zorganizowały również

wycieczkę do Muzeum Ziemi Przemyskiej. 

W roku szkolnym 2015/2016 nauczycielki realizowały następujące działania: 

•współpraca ze Szkołą Muzyczną, Szkołami Podstawowymi nr 5 i 15 w Przemyślu – zajęcia otwarte, Bal

Andrzejkowy, przedstawienie w Centrum Kulturalnym w Przemyślu „Kopciuszek”, 

•uroczystości okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości; zaproszenie dzieci ze szkoły podstawowej

na występ artystyczny z okazji Dnia Niepodległości,

•spotkania z ciekawymi ludźmi (spotkanie z poetką panią M. Żemełko podczas "Dnia Głośnego Czytania"),

•współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kuratorem Sądowym, Policją, Pocztą,

sklepem Media Markt (warsztaty na temat zdrowia i bezpieczeństwa), Straż Graniczna, MPEC (przedstawienie

w formie bajkowej o niskiej emisji spalin), sklepem Mrówka (zapoznanie dzieci z pracą własnej branży),

•włączenie się w akcje charytatywne: "Góra Grosza", zbiórka karmy dla zwierząt dla Schroniska

w Orzechowcach, zbiórka nakrętek i baterii,

•udział w Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej „Mała Olimpiada Wielkich Serc”, zorganizowanym przez

Fundację Życia Podkarpackiego „Podaruj dzieciom radość”, 

•udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 

•Mikołajki w Galerii Sanowej (występ artystyczny),

•realizacja programów i projektów o charakterze profilaktycznym (Kubusiowi Przyjaciele Natury, Cała Polska

czyta dzieciom, Czyste powietrze wokół nas), 

•poszukiwanie sponsorów wśród lokalnych przedsiębiorców, 

•angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy i przedszkola (przygotowanie poczęstunku, strojów,

dekoracji, remonty).

Nauczycielki przygotowywały dzieci do konkursu wewnątrzprzedszkolnego: 

•Konkurs plastyczny „Zamek, domek lub chata z bajkowego świata”, 

•Bajeczny Pokaz Mody.

Nauczycielki przygotowywały dzieci do konkursów międzyprzedszkolnych: 
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•Konkurs plastyczny „My Christmas Tree”- w Szkole Podstawowej nr 5 w Przemyślu,

•Konkurs plastyczny „Przylecieli Aniołowie”- w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu, 

•Konkurs kolęd i pastorałek „Bosko kolędować Jezusowi”, zorganizowany przez Parafię Przemyśl-Lipowica- III

miejsce.

Rodzice i ich rodziny uczestniczyli w zajęciach otwartych:

•zajęcia adaptacyjne „Będę przedszkolakiem” (sierpień 2015),

•„Pasowanie na Przedszkolaka”,

•inscenizacja bajki w wersji polsko- angielskiej „Czerwony Kapturek- Little Red Riding Hood”,

•zajęcia otwarte „Czy wiesz skąd, czy wiesz kto, czy wiesz jak… taki jest bajkowy świat”, 

•Dzień Niepodległości – uroczystość z okazji 11 Listopada, 

•„Witaj Święty Mikołaju”- spotkanie okolicznościowe,

•„Jasełka”- uroczystość ogólnoprzedszkolna, 

•„Koncert życzeń dla Babci i Dziadka”- montaż słowno- muzyczny.

W ramach integracji środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym nauczycielki

organizowały liczne spotkania, uroczystości dla rodziców i innych zaproszonych gości, w których dzieci

prezentowały zdobyte umiejętności ruchowe, wokalne i recytatorskie:

-„Spotkanie z Panią Jesienią”,

-„Małe zamieszanie na jesiennym straganie”, 

-„Pasowanie na Przedszkolaka”, 

-„Pasowanie na Starszaka”, 

-„Dzień Niepodległości” – uroczystość z okazji 11 Listopada,

-"Zabawę Andrzejkową",

-"Wskocz do świata bajkowego, zaczarowanego” (bal przedszkolny),

-„Spotkanie z Mikołajem”, 

-„Jasełka”, 

-„Bajkowe Jasełka”,

-„Dzień Babci i Dziadka”, 

-„Zabawę Karnawałową”.

Dzieci w przedszkolu obchodziły również: 

-"Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka",

-"Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania", 

-"Dzień Chłopaka", 

-"Dzień Dziewczynek", 

-"Światowy Dzień Mycia Rąk", 

-"Dzień Poczty Polskiej", 

-"Dzień Walki z Otyłością", 

-"Dzień Postaci Bajkowych", 

-"Dzień Niepodległości",

-"Dzień Jeża", 

-"Ogólnopolski Dzień Ochrony Praw Dziecka",

-"Dzień Czystego Powietrza", 

-"Światowy Dzień Tolerancji", 

-"Światowy Dzień Pluszowego Misia",

-"Światowy Dzień Kubusia Puchatka".

Rodzice chętnie pomagali przy organizowaniu uroczystości (stroje, rekwizyty, poczęstunek dla dzieci),
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wycieczek. Włączali się również w organizowane w przedszkolu akcje charytatywne: Góra Grosza, zbiórka

karmy dla zwierząt ze Schroniska w Orzechowcach, zbiórka nakrętek i baterii. Dzieci w I półroczu obejrzały

teatrzyki: 

-„Jesień w leśniczówce”- w wykonaniu grupy teatralnej „Bazyl”,

-„Czerwony Kapturek”- w wykonaniu Teatr Narodowy z Wrocławia (Centrum Kulturalne w Przemyślu),

-„Kopciuszek”- w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu (Centrum Kulturalne w Przemyślu).

Zdaniem partnerów przedszkola jest to placówka, która zasługuje na wyróżnienie w dziedzinie promowania

na zewnątrz wartości edukacji przedszkolnej. Znane są w środowisku lokalnym:

-prezentacje artystyczne dzieci na szerszym forum/przegląd twórczości artystycznej dzieci,

-akcje proekologiczne, 

-zajęcia sportowe-turniej piłki nożnej w ramach Pikniku Redakcji "Życia Podkarpackiego",

-Jasełka w Domu Opieki przy ul.Jasińskiego w Przemyślu, czy w Kościele Ojców Reformatów oraz Centrum

Kulturalnym w Przemyślu/występy dzieci,

-Mikołajki z udziałem dzieci z Przedszkola nr 2 w Przemyślu w Galerii Sanowej; współpraca z Firmą Artystyczną

"Teatr Bazyl",

-współpraca z SP nr 15 i 5 w Przemyślu; dzieci z tego przedszkola idą do tych placówek, 

-współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przemyślu.

Przedstawiciel Organu Prowadzącego przedszkole podał przykłady aktywności dzieci z tej placówki na forum

miasta Przemyśla, które zostały opisane w Tabeli 1. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  [jeśli tak] Proszę podać przykłady takich działań z tego lub poprzedniego roku szkolnego.

[WPOP] (8954)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Przedszkole uczestniczy we wszystkich akcjach

organizowanych przez Urząd Miasta Przemyśla.

2 Przedszkole prezentuje dokonania i osiągnięcia swoich

wychowanków w różnego rodzaju konkursach,

przeglądach, happeningach, olimpiadach, imprezach

rodzinnych.

3 Przedszkole zdobywa wysokie miejsca w rywalizacji

konkursowej, co świadczy o wszechstronnym

przygotowaniu dzieci.

4 O działaniach przedszkola, można dowiedzieć się w

lokalnej prasie: „Życie Podkarpackie” oraz telewizji TV

Podkarpackie.

5 Przedszkole nr 2 w Przemyślu posiada certyfikat

"Przedszkola Promującego Zdrowie”.

6 Przedszkole bierze udział w Przeglądzie Scenicznej

Twórczości Dziecięcej pt. „Przedszkolne Prezentacje

Artystyczne”.

7 Występy dzieci cieszą się dużym zainteresowaniem

publiczności oraz jury i przechodzą do drugiego etapu,

czyli występu w Gali finałowej.

8 Występ artystyczny pt. „Jasełka”, na którym dzieci

występowały dla szerszego grona widzów, swoich

rodziców, dziadków na scenie Zamku Kazimierzowskiego

w Przemyślu.

Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Przedszkole nr 2 w Przemyślu cieszy się powszechną renomą i uznaniem, co potwierdziły wyniki

badania ewaluacyjnego.

W opinii rodziców a także instytucji współpracujących z przedszkolem jest to placówka bardzo pozytywnie

oceniana, co potwierdzają m.in.wyniki ankiet (Wykres 1j) oraz bezpośrednie rozmowy z podmiotami

zewnętrznymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje:

-pełne zaufanie do profesjonalizmu kadry pedagogicznej przedszkola,

-bardzo dobry nabór,

-optymalne przygotowanie dzieci do pójścia do szkoły oraz do udziału w życiu społecznym,

-bezpieczeństwo dzieci oraz stworzenie wspaniałej atmosfery,

-bogata oferta edukacyjna,

-indywidualne podejście do każdego dziecka,

-ścisła współpraca z rodzicami dzieci,
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-wysokie efekty pracy z dziećmi,

-pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz wsparcie specjalistyczne (logopeda, terapeuta, psycholog).

Dzieci są najlepszymi ambasadorami swoich przedszkoli, w tym wypadku tego przedszkola. W opinii

respondentów przedszkole jest sprawdzoną i doświadczoną instytucją, w której każde dziecko znajdzie swoje

miejsce i będzie się prawidłowo rozwijać.

Wykres 1j
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