
Nadzór pedagogiczny

System Ewaluacji Oświaty

RAPORT Z EWALUACJI

PROBLEMOWEJ

Przedszkole Nr 7 w Przemyślu

Przemyśl

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie



Przedszkole Nr 7 w Przemyślu 2/38

      

Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

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

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

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

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

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

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

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

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

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach: 20.08, 21.08, 31.08, 02.09, 03.09.2015 roku przez zespół

wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Magnowska Renata, Tumidajski Jerzy. Badaniem

objęto 22 uczniów (wywiad grupowy), 40 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 4 nauczycieli

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

z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także

obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

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

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
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Obraz placówki

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji problemowej realizowanej w Przedszkolu Nr

7 w Przemyślu w zakresie trzech wymagań: 

-Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

-Dzieci są aktywne.

-Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Wszystkie zawarte w niniejszym tekście opisy szczegółowe i dane znajdują potwierdzenie

w wynikach przeprowadzonych badań.

Przedszkole Nr 7 w Przemyślu to placówka z pięćdziesięcioletnią tradycją. Początkowo jego siedzibą był budynek

Sióstr Zgromadzenia Opatrzności Bożej przy ulicy Krasińskiego 33. Od 1983 roku przedszkole zlokalizowane jest

w bloku mieszkalnym przy ulicy 22 Stycznia 11, w sąsiedztwie Klubu Sportowego Czuwaj. Na przestrzeni tych

lat dokonało się wiele zmian, aby dzieci mogły miło i bezpiecznie spędzać czas. Stałym działaniem przedszkola

jest partnerska współpraca z rodzicami, którzy czują się dzięki temu współgospodarzami placówki. 

Dobre usytuowanie przedszkola pozwala na częste i aktywne jego uczestnictwo w życiu miasta Przemyśla

i osiedla. Pomieszczenia placówki dostosowane są do potrzeb dzieci. Przedszkole zapewnia opiekę 50 dzieciom

w dwóch oddziałach. Sale przedszkolne są bezpieczne, kolorowe, słoneczne, dobrze wyposażone w zabawki

i pomoce dydaktyczne. W placówce pracuje wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, która stara się stworzyć

dzieciom jak najlepsze warunki do zabaw, zajęć programowych, wspierana przez przyjazny i kompetentny

personel administracyjno-obsługowy. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia pracy

terapeutycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównujących szanse rozwojowe.

Pracownicy przedszkola starają się stworzyć rodzinną atmosferę, dzięki czemu dzieci szybko adaptują się

do nowych warunków. Posiłki przygotowywane są we własnej kuchni, zgodnie z normami określonymi dla dzieci

oraz ich preferencjami smakowymi. Przedszkole prowadzi wiele działań mających na celu zapewnienie dzieciom

bezpieczeństwa i eliminację zagrożeń, promuje także zdrowy tryb życia, odkrywa talenty dzieci, wspiera ich

uzdolnienia oraz wspomaga rozwój. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach, przeglądach, olimpiadach

sportowych. 

W przedszkolu realizowane są programy dodatkowe oraz akcje wspierające zainteresowania dzieci

i dostarczające wiedzy dzieciom na temat otaczającego świata: ,,Przedszkolak z siódemki przyjacielem

przyrody", ,,Bezpieczne, wesołe i zdrowe dziecko", ,,Kubusiowi przyjaciele natury", "Pięć porcji warzyw owoców

i soku ", "Akademia Aquafresh", "Czyste powietrze wokół nas", "Piramida zdrowego żywienia", "Uczymy

o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu", "Zamieniamy makulaturę szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminy dla

dzieci i młodzieży".

Przedszkole kładzie nacisk na działania związane z bezpieczeństwem, współpracując w tym zakresie z Komendą
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Policji w Przemyślu, m.in.poprzez akcje ,,Bezpieczne ferie", ,,Bezpieczne wakacje". Przedszkolacy biorą udział

w uroczystościach lokalnych i środowiskowych: ,,Noc Muzeów’’, XXV lecie Samorządu Terytorialnego", "Święto

Zamku Kazimierzowskiego’’ oraz w działaniach charytatywnych :,"Góra Grosza", ,"Zbiórka karmy dla zwierząt’’,

"Zapal znicz".

Realizowane przez przedszkole działania odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i uwzględniają oczekiwania

środowiska lokalnego. Wychowankowie przedszkola odnoszą sukcesy w licznych konkursach, przeglądach,

w tym zajęli III miejsce w VII Przeglądzie piosenki dziecięcej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

w Przemyślu,,W Krainie Piosenki’’,zdobyli nominacje do: Finału XXIV i XXV Festiwalu Piosenki,,Śpiewaj Razem

z nami",organizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Absolwenci przedszkola od wielu lat są

uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu.

Działania podejmowane przez placówkę zostały uhonorowane certyfikatami: "Akademii Zdrowego

Przedszkolaka", "Bezpieczne Przedszkole","Bezpieczne wakacje", "Uczymy o jedzeniu w ekologicznym

znaczeniu", "Pięć porcji warzyw, owoców lub soku".Dla wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych w przedszkolu zatrudniony jest psycholog, logopeda, terapeuta. Rodzice aktywnie włączają się

do wszystkich działań organizowanych przez przedszkole poprzez uczestnictwo w zajęciach otwartych,

imprezach przedszkolnych, uroczystościach, akcjach. 

Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole i pełnienia roli ucznia, akceptują zdrowy tryb

życia, mają bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, są świadomi zagrożeń, które mogą ich spotkać

w otaczającym świecie. Misją przedszkola jest wspieranie rozwoju osobowości, zainteresowań dzieci i ich

umiejętności. Placówka rozwija i eksponuje potencjał wychowanków w środowisku lokalnym, jest otwarta

na potrzeby i oczekiwania rodziców.Najlepszym sprawdzianem realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych

i opiekuńczych jest stałe zainteresowanie ofertą Przedszkola Nr 7 w Przemyślu pośród innych tego typu

placówek na terenie Przemyśla i okolic.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Nr 7 w Przemyślu
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Przemyśl

Ulica 22 Stycznia

Numer 11

Kod pocztowy 37-700

Urząd pocztowy Przemyśl

Telefon 166708582

Fax

Www www.przedszkolenr7przemysl.edupage.org

Regon 18057660200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 50

Oddziały 2

Nauczyciele pełnozatrudnieni 3.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.17

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 16.67

Województwo PODKARPACKIE

Powiat Przemyśl

Gmina Przemyśl

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci B

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

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

Dzieci są aktywne A

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D)

Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B

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

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

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
(D)

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

1 .Koncepcja pracy przedszkola jest wspólnym dokumentem nauczycieli i rodziców, którzy traktują rozwój

dziecka jako cel nadrzędny. 

2 .Koncepcja pracy przedszkola jest systematycznie realizowana i modyfikowana w zależności od potrzeb

i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców/opiekunów, z uwzględnieniem warunków środowiska zewnętrznego.

3 .Dzieci korzystają z szerokiej i różnorodnej oferty zajęć edukacyjno-wychowawczych, odnosząc sukcesy

na miarę ich możliwości. Efekty pracy z dzieckiem są prezentowane i stanowią dla dzieci źródło satysfakcji

i dalszego zapału do pracy, nauki.

4.Placówka pełni rolę małej społeczności edukacyjno-wychowawczej, która uwzględnia indywidualne możliwości

i zainteresowania dzieci oraz zapewnia systematyczną obserwację rozwoju dziecka wraz ze specjalistycznym

wsparciem.

5.Przedszkole bardzo aktywnie włącza się w działania środowiska lokalnego, co przynosi korzyści dla obu stron.

6 .Oferta zajęć przedszkolnych jest bogata, różnorodna i dostosowana do potrzeb dzieci, ich możliwości,

zainteresowań oraz ukierunkowana na dobre przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

7.Kadra przedszkola daje gwarancję realizacji zadań placówki, ponieważ wykorzystuje zarówno dotychczasowe

doświadczenie jak również stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poszukuje ciekawych form pracy

z dzieckiem.

8 .Atmosfera współpracy wszystkich podmiotów związanych z funkcjonowaniem przedszkola sprzyja rozwojowi

dzieci i całej placówki.

9 .Placówka prowadzi zajęcia, które spełniają cele i zadania antydyskryminacyjne, pomimo, że takie zjawisko

jest całkowicie obce w grupie dzieci przedszkolnych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi

dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole Nr 7 w Przemyślu jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci,

na propozycje rodziców oraz oczekiwania społeczności lokalnej.Rodzice mają możliwość zapoznania

się z koncepcją pracy przedszkola. Założenia koncepcji pracy przedszkola odpowiadają na potrzeby

rozwojowe dzieci, uwzględniają specyfikę pracy przedszkola oraz są adekwatne

do zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego.Koncepcja pracy przedszkola jest w pełni

akceptowana przez rodziców, a gdy jest taka potrzeba rodzice partycypują w jej modyfikacji.

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

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

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Przedszkole Nr 7 w Przemyślu jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci,

na propozycje rodziców oraz oczekiwania społeczności lokalnej. 

Poszukiwane i dyskutowane są tutaj najlepsze rozwiązania, wspierające wszechstronny rozwój dziecka,

twórczego, kreatywnego, otwartego na świat i ludzi, nastawionego na osiąganie sukcesów, na miarę swoich

możliwości. Przedszkole posiada Koncepcję pracy na lata 2011-2015. Dokument ten jest znany i akceptowany

przez rodziców, analizowany i modyfikowany każdego roku (w miarę potrzeb). Modyfikacji koncepcji dokonuje

się na podstawie wniosków wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi, sugestii rodziców oraz

potrzeb środowiska. Aktualnie jest w opracowaniu Koncepcja pracy przedszkola na kolejne pięć lat,

z uwzględnieniem dotychczasowych zapisów, które są wyznacznikami stałych, typowych zadań przedszkola,

wzbogaconych o nowe zadania i formy pracy.

Aktualnie w pracy z dziećmi kładzie się nacisk na:

-indywidualne, twórcze podejście do rozwoju dziecka (w sferze poznawczej, fizycznej, emocjonalnej i

społecznej),

-wyszukiwanie u dzieci ich talentów, uzdolnień, predyspozycji,
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-budowanie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu, szacunku, twórczej aktywności, wiary w sukces

każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb,

-kształtowanie twórczej postawy,

-korzystanie z pomysłów i propozycji rodziców, którzy także partycypują w procesy zachodzące w przedszkolu,

-współdziałanie ze środowiskiem lokalnym,

-prawidłowe przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

Podstawowymi kierunkami realizacji koncepcji pracy przedszkola są następujące działania:

1.Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci, pracuje nad ujednoliceniem oddziaływań

wychowawczych.

2.Diagnozuje uzdolnienia dzieci oraz wspomaga ich rozwój zgodnie z indywidualnym potencjałem dziecka

poprzez udział w różnorodnych konkursach, przeglądach, olimpiadach, realizację programów kształtujących

zainteresowania dzieci i dostarczających wiedzy na temat otaczającego świata.

3.Obejmuje dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4.Zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju poprzez podejmowanie przez nauczycieli

i pracowników działań mających na celu eliminację zagrożeń.

5.Przygotowuje dzieci do dobrego startu w szkole i zainteresowania się własnymi postępami edukacyjnymi.

6.Pobudza świadomość ekologiczną dzieci i promuje zdrowy tryb życia.

Absolwenci tutejszego przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole i roli ucznia, akceptują zdrowy

tryb życia. Mają bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, są świadomi zagrożeń, które mogą wystąpić

w otaczającym świecie. Placówka prowadzi ciekawe i atrakcyjne zabawy i zajęcia wykorzystując metody:

pedagogiki zabawy Labana, Orffa, bajkoterapii, kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona, metody wspomagającej

rozwój umysłowy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Nauczyciele tworzą programy własne, poszerzające treści

podstawy programowej,w tym: 

-Program profilaktyczny: ,,Bezpieczne, wesołe i zdrowe dziecko”, 

-Program ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym: „Przedszkolak z siódemki przyjacielem przyrody”.

Dzieci aktywnie uczestniczą w przeglądach piosenki dziecięcej, przedszkolnych prezentacjach

artystycznych, olimpiadach, konkursach recytatorskich, ,,Tańcu z rekwizytem”.Koncepcja pracy przedszkola

uwzględnia działania związane z ekologią i zdrowym trybem życia. Przedszkole bierze udział w akcjach:,,

Piramida zdrowego żywienia", ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, Pięć porcji owoców i warzyw” ,,Akademia

Aquafresh”, w happeningach:,,Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminy dla dzieci

i młodzieży". Placówka prowadzi działania związane z profilaktyką antynikotynową: Program ,,Czyste powietrze

wokół nas”. Bardzo istotne są działania związane z bezpieczeństwem dzieci np. Akcja "Bezpieczne wakacje’’,

"Bezpieczne Ferie” (przedszkole współpracuje w tym zakresie z Komendą Policji w Przemyślu). Rozwój

zainteresowań dzieci i wzbogacanie ich wiedzy odbywa się  poprzez uczestnictwo w warsztatach muzealnych

w Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz w warsztatach w Centrum Języków Obcych Student

w Przemyślu.Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym zajęcia logopedyczne,

z psychologiem, po uzyskaniu opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu, a także zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne. W ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną umożliwia

obserwację dzieci w przedszkolu w celu zdiagnozowania dziecka. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje m.in.

na  studiach podyplomowych z terapii pedagogicznej,aby lepiej diagnozować dziecko i umiejętnie prowadzić

z nim pracę wyrównawczą. Placówka proponuje udział w zajęciach dodatkowych takich jak: rytmika, język

angielski. Realizowane są dodatkowe programy i projekty rozwijające zainteresowania
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dzieci:,,Bezpieczne,wesołe i zdrowe dziecko”, ,,Przedszkolak z siódemki strażnikiem przyrody’’, Akademia

Zdrowego Przedszkolaka”, "Uczymy o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu". Przedszkole umożliwia dzieciom

reprezentowanie go na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach

artystycznych oraz odnoszenie sukcesu (wyróżnienia, nominacje do finału konkursu danego typu). Przedszkole

prowadzi pedagogizację rodziców poprzez spotkania ogólne, rozmowy indywidualne, bieżące wskazówki dla

rodziców do pracy z dzieckiem, przekazuje zestawy ćwiczeń logopedycznych, prowadzi pracę indywidualną

z dzieckiem w oparciu o karty pracy. Ponadto organizuje różnorodne formy aktywności dla dzieci, zabawy

ruchowe, taneczne, muzyczne, wykorzystuje różnorodne środki i pomoce. Placówka opracowuje indywidualne

programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, podejmuje działania edukacyjne, wychowawcze mające

na celu: stymulowanie rozwoju, pobudzanie aktywności dziecka, wyrównywanie deficytów rozwojowych

w zaburzonych sferach, prowadzi pracę indywidualną z dzieckiem.

Założenia koncepcji pracy przedszkola odpowiadają w szczególności:

A)na potrzeby rozwojowe dzieci:

-współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci: (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Przemyślu, Muzeum Ziemi Przemyskiej, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu, Komenda Policji

w Przemyślu, Straż Pożarna w Przemyślu, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu itd.),

-wykorzystywanie metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,

-stwarzanie dzieciom sytuacji sprzyjających aktywności,

-ciekawe i atrakcyjne zabawy oraz zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Metod Pedagogiki Zabawy, w tym

metody Labana, Orffa, bajkoterapii, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, muzykoterapii, edukacji przez ruch

D. Dziamskiej, elementów metody Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz metod badawczych i doświadczeń,

-umożliwianie dzieciom potrzeby zaspokajania ciekawości poznawczej; udział w wielu akcjach i programach (w

Ogólnopolskiej Akcji,, Bezpieczne Wakacje”, akcji prowadzonej przez Komendę Policji w Przemyślu ,,Bezpieczne

ferie”, programach ogólnopolskich, w tym Akademia Aquafresh, Piramida Żywienia Zdrowego Przedszkolaka,

„Kubusiowi Przyjaciele Natury ’’oraz ,,Pięć porcji warzyw owoców i soku”),-opracowywanie programów

rozszerzających treści podstawy programowej w celu zaspokojenia potrzeby ciekawości świata i rozwoju

zainteresowań dzieci (program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym: „Przedszkolak

z siódemki przyjacielem przyrody” oraz program profilaktyczny: ,,Bezpieczne wesołe i zdrowe dziecko’’),

-prowadzenie indywidualnej pracy z dziećmi,

-podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych, mających na celu: stymulowanie rozwoju, pobudzanie

do aktywności dziecka, wyrównywanie deficytów w zaburzonych sferach,

-zachęcanie dzieci do rozwijania swoich zdolności, talentów, poprzez ich udział w konkursach, przeglądach,

prezentacjach artystycznych, olimpiadach, osiąganie sukcesów,

-wspieranie uzdolnień dzieci poprzez udział w: ,,Przeglądach piosenki dziecięcej” w Zespole Szkół Muzycznych

w Przemyślu, w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, w Przedszkolnych Prezentacjach Artystycznych”,

konkursach recytatorskich o tematyce patriotycznej, konkursach wiedzy Przedszkolnego Koła PTTK, ,,Tańcu

z rekwizytem”,

-udział w programie ,,Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z Powiatową Stacją

Sanitarno-Epidemiologiczną,

-działania związane z profilaktyką antynikotynową, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia

sobie w sytuacjach,w których inne osoby palą przy nich papierosy,

-dostarczanie wiedzy o środowisku przyrodniczym poprzez współpracę z różnymi instytucjami: Zespół Parków

Krajobrazowych (udział w warsztatach ekologicznych),

-rozwijanie aktywności ruchowej dzieci, twórczości plastycznej,

-kształtowanie ciekawości poznawczej (udział w warsztatach muzealnych w Muzeum Historii Miasta Przemyśla
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oraz w warsztatach w Centrum Języków Obcych "Student”),

-realizacja programów własnych nt: ,,Bezpieczne, wesołe i zdrowe dziecko”.

Każda grupa posiada Kodeks Przedszkolaka, wszystkie dzieci są akceptowane takimi jakimi są. Przedszkole uczy

dzieci przestrzegania kodeksu przedszkolaka i zasad ustalonych w tym zakresie. Przedszkole prowadzi zabawy

ruchowe, ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy w formie opowieści ruchowej, organizuje spacery,

wycieczki, zabawy przy muzyce, uczestniczy w Olimpiadach Przedszkolaka w Hali Sportowej. Następnie

organizuje zabawy integrujące grupę przedszkolną, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym bajkopisarzem dla

dzieci, autorem legend o Przemyślu.

B)uwzględniają specyfikę pracy przedszkola:

 -współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 14 w Przemyślu (przedszkole posiada plan współpracy ze szkołą, dzieci

prezentują przed swoimi kolegami w szkole swoje umiejętności: przedstawienie ekologiczne-"Przedszkolak

z siódemki strażnikiem przyrody’’, 

-podejmuje działania sprzyjające integracji dzieci, przystosowaniu się do nowego środowiska szkolnego (wizyty

w szkole, zapoznanie z budynkiem szkoły),

-podejmowanie przez nauczycieli i pracowników działań mających na celu eliminację zagrożeń, realizacja

programu profilaktycznego ,,Bezpieczne, wesołe i zdrowe dziecko’’, udział dzieci w akcjach,, Bezpieczne

wakacje’’,, Bezpieczne Ferie”, współpraca w tym zakresie z Komendą Policji w Przemyślu,

-specyfiką pracy przedszkola jest wspomaganie rodziny i i pomoc w wychowywaniu dzieci, dlatego widoczne są

działania mające na celu: prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci,określenie poziomu dziecka w danych

sferach,

-przedszkole informuje o formach zastosowanej wobec dzieci pomocy, terapii (spotkania z logopedą,

psychologiem, terapeutą, zajęcia otwarte dla rodziców),

-rozpoznawanie zdolności, zainteresowań dzieci i zachęcanie dzieci do prezentowania na zewnątrz swoich

umiejętności w konkursach, przeglądach, olimpiadach sportowych. Współpraca z Muzeum Historii Miasta

Przemyśla udział w warsztatach muzealnych, spektaklach; dzieci są laureatami ,,Przeglądów piosenki

dziecięcej”- XX Przegląd Piosenki Dziecięcej w Centrum Kulturalnym w Przemyślu na szczeblu powiatowym oraz

biorą udział w Przeglądach Piosenki Dziecięcej „W krainie piosenki” odbywających się w Zespole Państwowych

Szkół Muzycznych, zostały nominowane do finału, otrzymały wyróżnienia, są laureatami prezentacji

artystycznych, uczestniczą w koncertach galowych kolejnych edycji Przedszkolnych Prezentacji Artystycznych,

eliminacjach powiatowych. 

Osiągnięcia dzieci: 

-wyróżnienie dla Trio wokalnego „Iryski” XX Przegląd Piosenki Dziecięcej w Centrum Kulturalnym

w Przemyślu/eliminacje powiatowe, 

-nominacja do Finału XXIV i XXV Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami” w Centrum Kulturalnym

w Przemyślu, 

-3 miejsce w VII Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „W krainie piosenki” w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

w Przemyślu.

C)są adekwatne do zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego:

-wspieranie zdolności dzieci i wspomaganie ich rozwoju poprzez udział w konkursach, przeglądach olimpiadach,

realizowanie działań edukacyjnych i wychowawczych, mających na celu stymulowanie rozwoju, pobudzanie

aktywności dziecka, wyrównywanie deficytów w zaburzonych sferach,

-zdobycie certyfikatu,,Bezpieczne przedszkole”, potwierdzającego uczestnictwo w programach promujących

nawyki prozdrowotne i świadomość ekologiczną najmłodszych,

-udział w Happeningu ,,Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminy dla dzieci
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i młodzieży”, 

-udział w konkursie na najciekawszy strój ekologiczny w ramach w/w Happeningu, zorganizowanym

na przemyskim rynku.

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

Rodzice mają możliwość zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola.  Rodzice są

zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola podczas zebrań ogólnych z dyrektorem i nauczycielami , grupowych

oraz indywidualnych rozmów z nauczycielami, podczas zebrań Rady Rodziców. Dyrektor omawia koncepcję

na spotkaniach Rady Rodziców oraz na zebraniach ogólnych ,rodzice mają możliwość zgłaszania swoich uwag

do przedstawianej koncepcji .Ponadto cele koncepcji pracy przedszkola, misja, wizja , sylwetka absolwenta są

umieszczone w holu przedszkola w ,,Kąciku dla rodziców" na tablicy informacyjnej dla rodziców. Rodzice są

również zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola na stronie internetowej przedszkola, umieszczone są tam

cele koncepcji,misja przedszkola, wizja oraz sylwetka absolwenta, realizowane przez przedszkole programy.

Rodzice mają możliwość wglądu do dokumentu w kancelarii przedszkolnej. Mają również wgląd do działań

związanych z realizacją koncepcji które realizuje przedszkole- zdjęcia z imprez,konkursów,przeglądów-galerie

zdjęć. W opinii rodziców w pracy przedszkola najważniejsze są: 

-rodzinna atmosfera, 

-życzliwość nauczycieli, -nauka języka obcego, 

-religia (ksiądz z gitarą), 

-rytmika,

-zajęcia logopedyczne, 

-bardzo dobre i zdrowe wyżywienie, 

-atrakcyjne zajęcia,

-bezpieczeństwo, 

-dbałość o czystość, higienę dzieci.

Rodzice w wywiadzie podkreślili pełną akceptację pracy Przedszkola Nr 7 w Przemyślu. Według nich wszyscy

pracownicy bardzo się starają, współpracują z rodzicami wzorowo.Rodzice oraz opiekunowie dzieci mają

możliwość inicjowania zajęć dla dzieci np.wyjazdowych (Dinozekolandia w Radymnie).Rodzice uczestniczą

w realizacji działań zawartych w koncepcji, np. uroczystościach, imprezach, kulturalnych, pomagają

w przygotowaniu strojów do przedstawień, uczestniczą w zajęciach otwartych. Są współorganizatorami spotkań

z ludźmi różnych zawodów. Całe rodziny są zapraszane na występy organizowane w przedszkolu i w placówkach

partnerskich (bale, pikniki, konkursy, zawody, itd).
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Koncepcja pracy przedszkola jest nie tylko akceptowana przez rodziców, ale także modyfikowana

i doskonalona.

Nauczyciele i dyrektor podali sposoby  i formy uczestnictwa rodziców w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola

(Tabela 1). Wśród praktykowanych form włączania się rodziców do realizacji i modyfikacji koncepcji pracy

przedszkola znalazły się:

-zabieranie głosu na zebraniach grupowych, Rady Rodziców, podczas indywidualnych spotkań z dyrektorem

i nauczycielem,

-wypełnianie ankiet z pytaniami otwartymi np.:,,Moje uwagi, co do pracy przedszkola",

-podawanie propozycji, udoskonaleń, co do pracy przedszkola,organizowania wycieczek i warsztatów,

-proponowanie kwoty za zakup paczek mikołajowych,

-organizowanie we własnym zakresie upominków dostosowanych do wieku dziecka,

-wsparcie finansowe zakupu pomocy dydaktycznych,środków higienicznych,papieru ksero ,

-sfinansowanie zakupu krzesełek,

-wpływ na ofertę zajęć dodatkowych, imprez środowiskowych. 

-propozycja, aby odpłatność za przedszkole była przygotowywana kwotowo na karteczkach, w każdym miesiącu

indywidualnie dla każdego rodzica,

-zgłaszanie propozycji z racji swojej pracy, np. wyjścia z dziećmi na zajęcia do jednostki wojskowej. 

Rodzice znają założenia koncepcji pracy przedszkola, mają możliwość zgłaszania własnych propozycji

do realizowanej koncepcji.W ankiecie do nich skierowanej uznali, które cele koncepcji są ich zdaniem

najważniejsze. Aktywnie uczestniczą w zajęciach otwartych, akcjach i imprezach organizowanych przez

placówkę. Wspierają przedszkole w organizacji imprez, balów karnawałowych , dekoracji sal,przeznaczają środki

z Rady Rodziców na remonty, przygotowują stroje na imprezy, wzbogacają kąciki tematyczne. Jak podali sami

rodzice mogą oni inicjować rodzaje zajęć, które są dobre dla dzieci ze względu na ich rozwój. Są w bliskim

kontakcie ze wszystkimi wychowawcami i dyrektorem przedszkola. Mogą dzielić się swobodnie swoimi uwagami

i propozycjami. Bardzo aktywnie działa Rada Rodziców i dobrze współpracuje z pozostałymi rodzicami (kwestie

organizacyjno-finansowe oraz programowe). Rodzice mają do dyspozycji skrzynkę, do której mogą włożyć

swoje pytanie, propozycję, jakąś uwagę. Chętnie uczestniczą w zebraniach, indywidualnych rozmowach

z nauczycielami i dyrektorem. Kompletują zawartość paczek mikołajkowych oraz zakupują przybory szkolne,

pomoce dydaktyczne, środki higieniczne. Pomagają przy organizacji wycieczek, balów, pikników, innych wyjść

grupowych dzieci. Pieką ciasta, np.pączki, rurki z kremem. Z inicjatywy rodziców wprowadzono zajęcia

logopedyczne z informacją dla rodziców, w jaki sposób mają oni pracować i ćwiczyć w domu z dziećmi. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola? [WN] (8425)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Zgłaszanie własnych propozycji.

2 Wyrażanie opinii i uwag na temat sposobów realizacji

koncepcji pracy przedszkola.

3 Stały kontakt z dyrektorem i kadrą przedszkola.

4 Aktywny udział w spotkaniach Rady Rodziców.

5 Konsultowanie, omawianie wszystkich spraw

przedszkolnych.

6 Korzystanie ze skrzynki opinii i wniosków w sposób

anonimowy.

7 Udzielanie wskazówek, porad, dobrych rozwiązań.

8 Wsparcie rzeczowe i finansowe.

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

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana z dużym zaangażowaniem rodziców, o czym

informuje Tabela 1. 

Zarówno nauczyciele jak i rodzice czują się współodpowiedzialni za realizację najważniejszych kierunków pracy

przedszkola. Jak podali rodzice uczestniczą oni w ustalaniu priorytetów pracy przedszkola, zgłaszają inicjatywy

dotyczące ciekawych zajęć, które rozwijają dzieci, pomagają w sprawach organizacyjnych, finansowych,

wychowawczych. Zbierają składki np. na zakup pomocy dydaktycznych, bajek, zabawek, książek, gier, środków

higienicznych, strojów na występy dzieci, itd.Z własnej inicjatywy oferują swoją pomoc przedszkolu. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach związanych z realizacją tych najważniejszych kierunków pracy przedszkola

uczestniczą rodzice? Na czym polega ich udział w tych działaniach? [WN] (8321)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczestniczą w zebraniach grupowych, spotkaniach

indywidualnych z nauczycielami.

2 Przestrzegają procedur związanych z bezpieczeństwem

dzieci (oświadczenia, upoważnienia).

3 Uczestniczą w zajęciach otwartych dla rodziców

realizujących koncepcję pracy przedszkola.

4 Uczestniczą w pozostałych uroczystościach takich jak:

,,Pasowanie na przedszkolaka” ,,Jasełka” ,,Dzień Babci i

Dziadka’’’ ,,Dzień Matki” ,,Zabawa karnawałowa” ,,Piknik

rodzinny” ,,Uroczyste zakończenie roku szkolnego’’.

5 Pomagają przy organizacji imprez przedszkolnych,

wspierają finansowo przedszkole.

6 Decydują o wyborze zajęć dodatkowych.

7 Uczestniczą w akcjach realizowanych przez placówkę.

8 Przygotowują stroje dla dzieci na różnorodne imprezy,

konkursy.

9 Przygotowują paczki mikołajowe i decydują o ich

zawartości.

10 Uczestniczą w spotkaniach z psychologiem i logopedą,

skala ryzyka dysleksji.

11 Wzbogacają przedszkole w zabawki, materiały

dekoracyjne.

12 Wspierają akcje charytatywne, społecznościowe i

pomocowe:,,Góra Grosza”, ,,zbiórka baterii akcja

Happening ,,Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i

elektrośmieci i na witaminy dla dzieci i młodzieży,

zbiórka zniczy ,,Akcja zapal znicz ‘’ i na Cmentarz

Łyczakowski , zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w

Orzechowcach.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Stan oczekiwany:

Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i

pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Ważnym elementem pracy przedszkola jest

wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój

oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny

wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w przedszkolu.Nauczyciele stwarzają

dzieciom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności zarówno w przedszkolu jak i poza

przedszkolem.Działania te mają charakter powszechny.Wszyscy pracownicy przedszkola, w tym

kadra pedagogiczna na czele z dyrektorem przedszkola oraz personel niepedagogiczny w codziennej

pracy przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności.Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz

własnego rozwoju, co umożliwiają im wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola.Przedszkole nr

7 w Przemyślu bardzo aktywnie uczestniczy w życiu miasta Przemyśla, biorąc udział w wielu

przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. Aktywność dzieci w różnych dziedzinach sprzyja

ich rozwojowi i ułatwia start do szkoły.

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

nich uczestniczą.

Z informacji uzyskanych od rodziców, pracowników niepedagogicznych i partnerów przedszkola

wynika, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w przedszkolu.

Takiego zdania są prawie wszyscy ankietowani rodzice (31 rodziców-zdecydowanie tak, 4 rodziców-raczej tak;

Wykres 1j) oraz przedstawiciele instytucji i placówek współpracujących z przedszkolem na płaszczyźnie

tworzenia dzieciom sprzyjających warunków do rozwoju (Tabela 1).Zdaniem partnerów, dzieci dobrze czują się

w przedszkolu (Tabela 2), które tworzy im warunki, odpowiednie do rozwijania samodzielności: początkowo

w zakresie najprostszych czynności samoobsługowych, poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych,

związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska naturalnego . Świadczy o tym obecność dzieci

podczas wydarzeń lokalnych. W przedszkolu dzieci poznają tradycje, uczą się przebywania w miejscach

publicznych, obiektach zabytkowych, muzealnych, parkach krajobrazowych, itd.Przedszkole jest miejscem

rozpoznawania i rozwijania uzdolnień, gdzie dzieci nabywają umiejętności autoprezentacji.W opinii pracowników

niepedagogicznych, dzieci zadają pytania dotyczące proponowanych form aktywności,programu zajęć, tematyki,

jadłospisu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych, o czym same informują, a także

mówią o tym ich rodzice. Dzieci pytają, co będziemy robić na zajęciach. Jest to domowe przedszkole. Panie
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i dzieci szybko się przywiązują do siebie. Jest wiele atrakcyjnych zajęć.Bardzo lubią słuchać bajek.Tworzą

i odtwarzają układy taneczne do ulubionych utworów muzycznych. Z niecierpliwością oczekują kolejnych zabaw

i przedstawień teatralnych. W zabawach swobodnych odgrywają wybrane role,wykorzystując wiadomości

zdobyte podczas zajęć edukacyjnych i rekwizyty zgromadzone w kącikach do zabaw tematycznych. Okazują

zainteresowanie, zaangażowanie i zadowolenie. Podczas prowadzonych obserwacji zajęć wszystkie dzieci były

zaangażowane w zajęcia i chętnie w nich uczestniczyły.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? Co

na to wskazuje? [WP] (8281)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Udział w programach: Bezpieczna droga, Bezpieczne

ferie, Bezpieczne wakacje.

2 Udział w zajęciach ekologicznych.

3 Udział w warsztatach w Muzeum Historii Miasta

Przemyśla.

4 Uczestnictwo w formach teatralnych.

5 Udział w zajęciach archeologicznych.

6 Uczestnictwo w wycieczkach edukacyjno-turystycznych.

7 Zajęcia odkrywcze, doświadczenia badawcze dla dzieci.

8 Występy dzieci dla rodziców, krewnych w Hali Sportowej

w Przemyślu.

9 Pisanie woskiem (wykonywanie pisanek wielkanocnych).

10 Zajęcia sportowe, w tym Olimpiada dla Przedszkoli.

11 Udział w zajęciach językowych (j.angielski)-poznawanie

kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych.

12 Taniec, śpiew, recytacje w wykonaniu dzieci w trakcie

różnych uroczystości, imprez, spotkań integracyjnych.

13 Udział w konkursach, quizach, zawodach.

14 Tworzenie kukiełek, ozdób świątecznych, innych

wytworów przez dzieci.

15 Koncerty w Państwowej Szkole Muzycznej w Przemyślu.

16 Zajęcia kulinarne.

17 Słuchanie bajek, czytanych przez dorosłych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co Wam się dzisiaj najbardziej podobało na zajęciach w przedszkolu? [WDPO] (8099)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Podróż statkiem na bezludną wyspę.

2 Ozdabianie złotej rybki tak jak chcemy.

3 Rzucanie kostką, zgadywanie, które przedmioty pasują

do danego kącika tematycznego.

4 Mogliśmy pochwalić się znajomością dni tygodni.

5 Otrzymanie przylepnych do odzieży emblematów.

6 Podróż pociągiem po Polsce.

7 Opisywanie, co jest na ilustracji.

8 Dopasowywanie różnych przedmiotów do tematu

obrazka.

9 Szukanie skojarzeń z miejscami, gdzie można pojechać

na wakacje.

10 Zabawa w ruchome postacie, rzeźby.

11 Nauka piosenki o przedszkolu.

12 Chodzenie i tańczenie w rytm muzyki.

13 Gra na pianinie.

14 Zabawa z kolegą, koleżanką.

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. 

Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności zarówno

w przedszkolu jak i poza przedszkolem.Działania te mają charakter powszechny.

Według dyrektora i nauczycieli (wywiady), dzieci są angażowane do podejmowania różnorodnych aktywności:

ruchowej, muzycznej, słownej, teatralnej, plastycznej, społeczno-kulturalnej.Nauczyciele stosują:

-wzmocnienia werbalne: "spróbuj na pewno to potrafisz", "na pewno Ci się to uda", 

-udzielają pochwał na forum grupy lub w obecności rodzica, 

-stosują nagrody w formie naklejek, stosują medale,

-eksponują prace dzieci w holu przedszkola,

-nagradzają dzieci aktywne w zabawach i zajęciach,

-doceniają wykonywane przez dzieci prace, chwalą sposób ich wykonania przed wszystkimi dziećmi,

-podkreślają pomysłowość dzieci, oryginalność.

Nauczycielki urozmaicając zajęcia podejmują współpracę z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym:

-Muzeum Historii Miasta Przemyśla,

-Komenda Miejska Policji, 

-Zespół Parków Krajobrazowych,

 -Zespół Państwowych Szkół Muzycznych .

Przedszkole organizuje ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze:

-Arboretum w Bolestraszycach,

 -Skansen w Sanoku,
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 -Ośrodek w Słonnem,

-warsztaty, -udział w koncertach w szkole muzycznej. 

Nauczycielki organizują dzieciom spotkania z ciekawymi ludźmi: policjant, pisarka, pielęgniarka. Kadra

pedagogiczna wspólnie z dyrektorem i rodzicami decyduje o wzbogaceniu bazy przedszkola. Między innymi

zakupiono:

-klocki wyzwalające aktywność u dziecka, 

-magnetofony z możliwością odtwarzania płyt CD, 

-płyty z bajkami dla dzieci,utworami muzycznymi, muzyką relaksacyjną. 

W każdej sali do zajęć przedszkolnych są komputery, nauczyciele mogą korzystać z programów edukacyjnych

dla dzieci.Nauczyciele umożliwiają wybór przez dzieci materiałów na zajęciach plastycznych,dzieci wykonują

prace według własnego uznania, wybierając przez siebie materiały.Umożliwiają dzieciom udział w takich

aktywnościach, które uczą samodzielności, pozwalają na odniesienie sukcesu: 

-dzieci same ubierają się przy wyjściu na spacer, 

-samodzielnie korzystają z toalety, 

-samodzielnie jedzą, 

-samodzielnie wykonują prace plastyczne, piszą, rysują.

Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz na rzecz miasta Przemyśla:

-"Góra Grosza", -zbiórka karmy dla zwierząt w Orzechowcach, 

-akcja "Zamieniamy makulaturę, plastik, szkło, elektrośmieci na witaminy", 

-akcja ,"Zapal znicz”,

-udział w uroczystościach ważnych dla miasta Przemyśla, w tym 25 leciu Samorządu Terytorialnego, Święcie

Zamku Kazimierzowskiego.

Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek, materiałów plastycznych i gier, samodzielny wybór towarzysza

zabaw, mogą wybrać sobie w co chcą się bawić w czasie zabaw dowolnych.W przedszkolu funkcjonują ciekawe

kąciki tematyczne, atrakcyjne dla dzieci. Nauczyciele powierzają dzieciom role w zabawach, zachęcają

do udziału, w konkursach, olimpiadach, przeglądach.Rozwijają kreatywność dzieci, dając im możliwość

samodzielnego wyboru ról w przedstawieniach teatralnych, inscenizacjach, w ten sposób stwarzają dzieciom

warunki do rozwoju. Do aktywności zachęcają dzieci ciekawe klocki z kącika konstrukcyjnego: magnetyczne,

Lego, które dają możliwość rozwoju inwencji twórczej, pracy według własnej koncepcji. Są puzzle piankowe,

klocki block, klocki tematyczne: farma. Placówka stosuje systemy aktywizujące dzieci do działania udzielając

pochwał, nagradzając dzieci za aktywność na zajęciach, stosując przywileje dla dzieci. Bardzo duże znaczenie

ma aktywność ruchowa dzieci:

-częste spacery, 

-konkurencje sportowe (aktywność dzieci nagradzana jest medalami sportowymi),

-zabawy, które są inspirowane muzyką.

Nauczyciele organizują kąciki aktywności dziecięcej: 

-książkowy, 

-plastyczny, 

-przyrodniczy, 

-muzyczny, 

-teatralny, 

-kuchenny.

Przedszkole prowadzi dla dzieci ciekawe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczne i plastyczne.
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Nauczycielki uczą dzieci spraw kulinarnych (wykonywania sałatek, kanapek, zasad zdrowego żywienia).

w przedszkolu wykorzystywane są ciekawe pomoce dydaktyczne. Wszyscy wychowawcy grup przedszkolnych

oraz personel przedszkolny zachęcają dzieci do dbania o porządek w salach, zbierania zabawek, materiałów po

zajęciach, odkładania przedmiotów na ich stałe miejsce).Stosowane są metody aktywizujące: 

-muzyczno-ruchowe, 

-metody Labana, 

-metoda Orffa, 

-metodę pedagogiki zabawy Klanza z chustą animacyjną, 

-kinezjologię edukacyjną P.Dennisona, 

-bajkoterapię, 

-muzyko-terapię, 

-edukację przez ruch Doroty Dziamskiej.

Nauczycielki stosują także metody badawcze, wykonują z dziećmi doświadczenia, prowadzą obserwacje

przyrodnicze. Dzieci samodzielnie z własnej inicjatywy, pomagają paniom woźnym w pracach porządkowych:

przygotowanie do śniadania, nakrywają do stołu, ścierają stoliki, pomagają w pracach porządkowych w sali

takich jak: sortowanie klocków, w sprzątaniu zabawek, porządkowaniu po zajęciach plastycznych, dbają

o rośliny w kąciku przyrodniczym. Dzieci są angażowane do uroczystości i imprez organizowanych

w przedszkolu. Przynoszą ciekawe materiały na zajęcia, książki, atlasy, albumy.Rodzice uczestniczący

w wywiadzie podali przykłady zabaw i zajęć, które sprawiają dzieciom dużo zadowolenia i są bardzo lubiane

(Tabela1).Dzieci także wymieniły swoje ulubione zabawy i zajęcia, są to:

-rysowanie, 

-zabawy w kącikach tematycznych: kącik kulinarny, konstrukcyjny, przyrodniczy, 

-oglądanie książek, 

-słuchanie bajek, 

-zabawy z maskotkami, 

-zabawa w Spidermana, 

-budowanie robotów, 

-zabawa z szarfami,

-segregowanie śmieci.

Nauczyciele na obserwowanych zajęciach skutecznie aktywizowali dzieci do udziału w zabawach, zajęciach

programowych, m.in. poprzez:

-zwracanie się do dzieci z dużym spokojem i opanowaniem,

-mówienie do dzieci po imieniu,

-urozmaicanie zabaw, zajęć,

-stosowanie pochwał, zachęcanie do wykonywania zadań,

-proszenie o uwagę wszystkie dzieci,

-wprowadzanie piosenek, zabaw rytmicznych, zabaw w parach, czytanie na głos tekstu, 

-zadawanie pytań z prośbą o odpowiedź,

-grę na pianinie,

-organizowanie zabaw ze śpiewem i muzyką,

-zmianę zabaw i pozycji dzieci (siedzą, chodzą do rytmu, tańczą, rysują, gimnastykują się),

-prośbę, aby usiąść bliżej Pani,

-swój własny przykład (nauczyciel bardzo ładnie śpiewa i gra, co wywołuje świetny nastrój u dzieci),

-tematyka piosenek jest ciekawa dla dzieci, np. piosenka o przedszkolu,

-pytanie dzieci w jaką zabawę, chcą się pobawić?
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-stosowanie tamburina,

-zwracanie uwagi na porządek i dyscyplinę,

-wprowadzenie ciekawego tematu zajęć (gdzie można wyjechać na wakacje?),

-stosowanie metod aktywizujących,

-piosenka "Jedzie pociąg z daleka" (wszystkie dzieci bardzo lubią jazdę pociągiem),

-stosowanie środków technicznych i pomocy dydaktycznych (ilustracje, plansze, magnesy, rekwizyty, np.płachta

imitująca statek),

-wzbudzanie wyobraźni dzieci (temat: bezludna wyspa- pomysły jak z niej dotrzeć do domu),

-wykorzystanie muzyki relaksacyjnej,

-zajęcia ruchowe.

Nauczyciele podczas zajęć reagowali w każdej sytuacji na jakikolwiek brak zaangażowania lub dekoncentrację

dzieci.Bardzo ważne na zajęciach było wsparcie ze strony dodatkowego pracownika przedszkola (zwanego

asystentem lub pomocnikiem nauczyciela). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich zajęciach prowadzonych w przedszkolu Państwa dzieci najchętniej uczestniczą? [WR]

(8276)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Imprezy przedszkolne.

2 Akcje charytatywne.

3 Obchody świąt.

4 Zajęcia warsztatowe.

5 Zabawy ruchowe.

6 Rytmika.

7 Taniec, śpiew.

8 Zajęcia plastyczne, w tym kolorowanie, wycinanie,

malowanie , naklejanie, formowanie z masy plastycznej,

itd.

9 Rysowanie palcem.

10 Zajęcia sportowe, np.Olimpiadę Przedszkolaków.

11 Spotkania z ciekawymi ludźmi.

12 Konkursy piosenki.

13 Przebieranie się w stroje tematyczne.
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Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Wszyscy pracownicy przedszkola, w tym pedagogiczni na czele z dyrektorem przedszkola oraz

personel niepedagogiczny w codziennej pracy przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności.

W opinii partnerów przedszkola dzieci zdobyły już wiele umiejętności praktycznego i samodzielnego działania,

w tym potrafią:

-ubierać się, 

-korzystać z toalety, 

-maszerować w parach,

-ustawiać się w szeregu, 

-wykonywać nawet bardzo trudne czynności takie  jak pisanie woskiem (zajęcia warsztatowe-wykonywanie

pisanek wielkanocnych),

-brać aktywny udział w konkursach, quizach, 

-sprzątać za sobą, 

-jeść, 

-podawać do stołu, 

-rysować, malować, wycinać, lepić, itd.

Pracownicy niepedagogiczni podali, w jaki sposób dzieci zachęcane są do samodzielności (Tabela 1). W trakcie

wywiadu dzieci przedszkolne same pochwaliły się takimi umiejętnościami i czynnościami, które potrafią wykonać

bez pomocy dorosłych. Przykłady obrazuje Tabela 2.W trakcie obserwowanych zajęć przedszkolnych nauczyciele

zachęcali dzieci do samodzielności, udzielając wskazówek, pokazując jak należy prawidłowo wykonać dane

zadanie czy czynność.Dzieci mogły w trakcie realizowanych zajęć na określony temat wynikający z podstawy

programowej wybierać także zabawy, które chciały lub inicjować niektóre czynności, które były dla nich

ciekawe, czy przyjemne. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób dzieci w przedszkolu zachęcane są do samodzielności? Proszę podać przykłady.

[WPN] (8284)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Wymyślanie treści życzeń przez dzieci przy okazji

np.urodzin dzieci.

2 Naśladowanie pozytywnych postaci z bajek, książek.

3 Włączanie dzieci do prac społeczno-użytecznych.

4 Przykład osobisty: kultura słowa, stroju, zachowania.

5 Organizowanie konkursów, w których każde dziecko

może pokazać swoje możliwości, umiejętności.

6 Spotkania integracyjne z udziałem krewnych,

rodzeństwa, które zachęcają dzieci do samodzielności.

7 Działalność Przedszkolnego Koła PTTK.

8 Warsztaty archeologiczne, rękodzielnicze.

9 Występy dzieci przed szerszą publicznością, np. w

ramach Nocy Muzeów w Przemyślu.

10 Przeglądy artystyczne dzieci.

11 Spartakiady dla dzieci przedszkolnych.

12 Spacery-dzieci idą w parach.

13 Chwalenie dzieci za samodzielność.

 



Przedszkole Nr 7 w Przemyślu 26/38

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie czynności wykonujecie w przedszkolu sami? [WGD] (8274)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Mycie rąk.

2 Mycie zębów.

3 Jedzenie, picie.

4 Rysowanie.

5 Wycinanie.

6 Ubieranie butów.

7 Sprzątanie za sobą.

8 Pójście do toalety.

9 Ustawianie się w szeregu oraz w parach.

10 Zadanie pytania nauczycielce.

11 Podawanie do stołu.

12 Uporządkowanie zabawek i pomocy do zajęć.

13 Malowanie farbami, w tym palcem.

14 Poproszenie o dokładkę.

15 Bawienie się zabawkami.

16 Liczenie do 10, a nawet do 20.

17 Podanie pór roku.

18 Wymienienie dni tygodnia.

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

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju, co umożliwiają im wszyscy

nauczyciele i pracownicy przedszkola.

Jak podał dyrektor przedszkola oraz pracownicy niepedagogiczni (wywiad) dzieci najczęściej podejmują

z własnej inicjatywy następujące działania:

-same wybierają sobie zabawę,

-zapraszają kolegę/koleżankę do zabawy,

-samodzielnie wybierają sobie ulubioną zabawkę podczas zabaw dowolnych,

-wybierają bajki, które czyta nauczyciel,

-wiążą sznurowadła,

-opiekują się dzieckiem młodszym w przedszkolu lub organizują dla niego zabawę,

-przynoszą cukierki/czekoladki i częstują wszystkich (rówieśników oraz pracowników przedszkola) z okazji

własnych urodzin,

-piątek jest zawsze dniem zabawkowym; dzieci przynoszą swoje ulubione zabawki z domu, wymieniają się nimi

z koleżankami/kolegami, inicjują same zabawy,

-podczas wyjścia na spacer pomagają w ubieraniu się i wiązaniu sznurowadeł młodszym dzieciom oraz wybiera

sobie koleżankę/kolegę do pary przy wyjściu na spacer,

-wybierają sobie partnera do zabaw ruchowych,

-z własnej inicjatywy przynoszą z domu na zajęcia: książki, legendy, baśnie, albumy rodzinne, zdjęcia (rodziny,
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widokówki miasta Przemyśla),atlasy Polski, płyty CD, kasety,

-przynoszą dary jesieni do kącika przyrody, przez cały rok wzbogacają kącik przyrodniczy,

-bardzo lubią zabawy przy muzyce, wówczas dają popis swojej fantazji ruchowej, ukazując jednocześnie własny

rozwój słuchu muzycznego i talentu,

-proponują wycieczki np. do Dinozekolandii,

-dobierają się w pary,

-proszą o zajęcia, na których używa się np. kredek świecowych, grysiku spożywczego,

-podają potrawy, które szczególnie lubią lub owoce, czy słodycze,

-wybierają zabawy przed śniadaniem,

-proszą o zajęcia z wykorzystaniem klocków magnetycznych,

-po obiedzie wybierają tytuł książki lub układanki,itd.

Na obserwowanych zajęciach dzieci wykazywały się swoją inwencją i pomysłowością, a także podawały

nauczycielom swoje propozycje zabaw i zajęć, które lubią.W przedszkolu znajdują się zaprezentowane w salach

przedszkolnych wytwory dzieci świadczące o ich inicjatywie i pomysłowości. Są to: 

-wyklejanki zwierząt żyjących w morzu według inwencji twórczej dzieci, 

-złote rybki ozdobione przez dzieci w dowolny sposób z zastosowaniem złotych i srebrnych elementów (sznurki,

kółeczka, błyszczące dodatki), 

-hodowle roślin doniczkowych (zioła, kwiaty), 

-stojące ludziki wykonane samodzielnie przez dzieci z papieru, tektury, bibuły, 

-prace przedstawiające krajobrazy wykonane akwarelami. 

W salach w widocznym miejscu zaprezentowany był Kodeks Przedszkolaka, przyjęty i wspólnie wypracowany

przez nauczycieli i dzieci przedszkolne.

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

Przedszkole nr 7 w Przemyślu bardzo aktywnie uczestniczy w życiu miasta Przemyśla, biorąc udział

w wielu przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej.

Z informacji pozyskanej od dyrektora przedszkola wynika, że dzieci uczestniczą w wielu akcjach społecznych,

charytatywnych, pomocowych, takich jak:

-Akcja ,,Góra Grosza" (50 dzieci uczestniczyło w zbiórce monet na tworzenie i dofinansowanie rodzinnych

domów dziecka; Dom Nasza Chata w Ostrowie),

-Akcja organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Przemyśla i Regionu: "Zamieniamy makulaturę,

szkło,plastiki i elektrośmieci na witaminy dla dzieci i młodzieży" (udział dzieci w zbiórce zużytych

baterii,makulatury i tworzyw sztucznych wymiana ich na jabłka i cukierki, konkurs na najciekawszy strój

ekologiczny; wyróżnienia dla dzieci),

-Uroczystość 25 lecia Samorządu Terytorialnego Miasta Przemyśla (pochód ulicami w strojach biało-czerwonych,

uszytych na tę okazję. złożenie kwiatów pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II),

-Udział dzieci w święcie Zamku Kazimierzowskiego, chłopcy przebrani za rycerzy, dziewczynki za damy dworu,

-Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Orzechowcach,

-Akcja ,,Zapal znicz pamięci" (udział dzieci w zbiórce zniczy ,wyjście z dziećmi do miejsc pamięci narodowej

w Przemyślu /zapalenie zniczy),

-Olimpiada Przedszkolaka w Hali Sportowej w Przemyślu,

-Wyjście do Szkoły Podstawowej Nr 14 z przedstawieniem ekologicznym w wykonaniu przedszkolaków,

-Udział w Przedszkolnych Prezentacjach Artystycznych w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, -Udział
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w koncertach organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną w Przemyślu, 

-Udział w tańcu z rekwizytem w Szkole Nr 16 w  Przemyślu,

-Konkursach piosenki dziecięcej (organizatorzy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, Centrum

Kulturalne w Przemyślu; wyróżnienia dla dzieci na szczeblu powiatowym oraz nominacje dzieci do finału).

Rodzice potwierdzili duże zaangażowanie przedszkola w działaniach lokalnych, bardzo dobrą pracę

wychowawczą, zwłaszcza pokazywanie dzieciom dobrych zachowań, nawyków, dbałości o otoczenie i drugiego

człowieka. Wymienili przykłady aktywności dzieci na rzecz środowiska (Tabela 1).Podobnie partnerzy

przedszkola zaproszeni do wywiadu wskazali na dużą aktywność tej placówki na terenie miasta

Przemyśla.Zdaniem sojuszników przedszkola dzieci z Przedszkola nr 7 w Przemyślu są bardzo aktywne

w działaniach społecznych. Przykłady: 

-Akcja Góra Grosza, 

-Pomoc Schronisku dla zwierząt w Orzechowcach, 

-Zbiórka baterii, nakrętek. 

-Akcja Znicz. 

-Święto Zamku Kazimierzowskiego-turnieje rycerskie, 

-Inscenizacje tematyczne,

-Noc Muzeum/występ dzieci,

-Współpraca z Przemyską Telewizją Kablową TOYA,

-Akcja segregowania śmieci,

-Udział w programach i akcjach ekologicznych. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach w środowisku lokalnym uczestniczyły Państwa dzieci? [WR] (8277)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Akcja Znicz.

2 Zbiórka baterii, nakrętek.

3 Pomoc dla zwierząt ze Schroniska w Orzechowcach.

4 Występ dzieci w trakcie Nocy Muzeów w Przemyślu.

5 Konkurs Piosenki, organizowany przez Centrum

Kulturalne w Przemyślu.

6 Akcja Góra Grosza.

7 Udział w programie "Mały ekolog".

8 Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Przemyśla z

udziałem dzieci.
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu

przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny

być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich

skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu każde dziecko diagnozowane jest pod kątem jego możliwości psychofizycznych

i potrzeb rozwojowych, a także ze względu na sytuację społeczną.Przedszkole planuje działania

edukacyjne w oparciu o wyniki rozpoznanych potrzeb i możliwości dzieci.Przedszkole nr 7

w Przemyślu współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu oraz innymi

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją

społeczną. Jest to placówka otwarta i przyjazna dzieciom oraz ich bliskim.Nie występuje tu zjawisko

dyskryminacji wśród dzieci.Opinia rodziców na temat jakości opieki, wsparcia dzieci w różnych

sytuacjach rozwojowych w przedszkolu jest bardzo pozytywna (ankiety, wywiad). Według rodziców

placówka właściwie planuje i realizuje swój program dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy,

z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb i możliwości dzieci a udzielane wsparcie jest

adekwatne do rozpoznanych trudności, czy obszarów, które należy rozwijać, doskonalić.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

W przedszkolu każde dziecko diagnozowane jest pod kątem jego możliwości psychofizycznych

i potrzeb rozwojowych, a także ze względu na sytuację społeczną.

Nauczyciele systematycznie rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci oraz sytuację społeczną. Formy tych działań

podaje Tabela1.Wychowawcy poszczególnych grup określili także najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci, tj.:

-potrzebę zabawy, 

-odpoczynku,

-kontaktów społecznych, 

-potrzebę ruchu, 

-bezpieczeństwa, 

-akceptacji, 

-potrzeba zaspokajania ciekawości poznawczej,

-potrzeba odnoszenia sukcesów, 

-potrzeba kreatywności,
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-przynależności do grupy. 

Nauczyciele wymienili także instytucje, z którymi współpracują w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom oraz

zakresy tej współpracy (Tabela 2, 3). Przedszkole nr 7 w Przemyślu zapewnia wsparcie dzieciom, które

wymagają specjalistycznej pomocy.Placówka posiada opinie z PPP o odroczeniu obowiązku szkolnego, ponadto

prowadzi własną diagnozę rozwoju dzieci, systematycznie obserwuje dzieci w różnych sytuacjach.Nauczyciele

korzystają z arkuszy diagnostycznych Wydawnictwa MAC (system punktowy):poziom wysoki i poziom niski.

Przedszkole ma absolwentów, którzy znaleźli się w grupie dzieci bardzo zdolnych (chłopiec uzyskał nominację

do Finału XXV Konkursu Piosenki Dziecięcej: "Śpiewaj razem z nami").Są dzieci bardzo zdolne muzycznie;

śpiew, taniec. Pozostałe dzieci znajdują się na wyrównanym poziomie.Przedszkole prowadzi współpracę

z Klubem Sportowym Czuwaj, który pożycza sprzęt, udostępnia sale do występów, spotkań integracyjnych.

Przedszkole dysponuje płytami CD, VHD, komputerami pozyskanymi z UM Przemyśla, pomocami do zajęć

artystycznych,magnetofonami, mikrofonami bezprzewodowymi, różnorodnymi programami edukacyjnymi,

książkami, bajkami, planszami edukacyjnymi, globusami, własnymi pomocami, dostępem do internetu.Placówka

organizuje różnorodne formy aktywności dzieci, które pozwalają im rozwijać talenty i zainteresowania. Dzieci

uczestniczą także w wycieczkach i wyjściach do placówek kulturalno-oświatowych a także różnych instytucji

publicznych. 

Rok szkolny 2015/2016: 4 dzieci objętych wsparciem  z zakresu pracy terapeutycznej.

Rok szkolny 2014/2015: 27 dzieci ogółem objętych wsparciem, w tym: 

19 dzieci-pomoc logopedyczna:19 dzieci, 

7 dzieci-pomoc psychologiczna,

1 dziecko-pomoc terapeutyczna.

Rok szkolny 2013/2014: 34 dzieci objętych wsparciem, w tym: 

20 dzieci-pomoc logopedyczna, 

14 dzieci-pomoc psychologiczna.

Rodzice w ankiecie wysoko ocenili współpracę przedszkola w zakresie obserwacji postępów w rozwoju dziecka

i ewentualnych działań wspierających ten proces (Wykres 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób rozpoznają Państwo potrzeby i możliwości dzieci? Jakie są najważniejsze

potrzeby rozwojowe dzieci? [WN] (2999)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Wywiad z rodzicami.

2 Obserwacja dzieci.

3 Wypełnianie kart obserwacji w różnych sferach rozwoju.

4 Ustalanie wniosków wynikających z monitorowania

osiągnięć dzieci .

5 Analizowanie wyników diagnozy w grupie dzieci 5-6

letnich i określanie poziomu rozwoju dzieci.

6 Analiza informacji, opinii, orzeczeń z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.

7 Rozpoznawanie zdolności dzieci poprzez ich udział w

konkursach.

 



Przedszkole Nr 7 w Przemyślu 32/38

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić instytucje, z którymi współpracuje Pan/i w zakresie poradnictwa i pomocy

dzieciom. [WN] (8206)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 PPP w Przemyślu.

2 Komenda Miejska Policji w Przemyślu.

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

4 Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w

rodzinie.

5 Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

6 Państwowa Straż Pożarna w Przemyślu.

7 Centrum Kulturalne w Przemyślu.

8 Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

9 Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

10 Centrum Języków Obcych Student.

11 Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu.

12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w

Przemyślu, Oddział Oświaty Zdrowotnej.

13 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu .
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na czym ta współpraca polega? Czy Pana/i zdaniem jest adekwatna do potrzeb dzieci? Proszę

uzasadnić. [WN] (8207)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci,

wyrównaniu szans edukacyjnych.

2 Pogadanki na temat bezpieczeństwa na co dzień, w tym

w ruchu drogowym.

3 Eliminowanie u dzieci zagrożeń, wzbogacanie ich wiedzy

na temat bezpieczeństwa.

4 Dzieci uczą się zasad ochrony przyrody, segregacji

odpadów, Kształtowanie nawyku dbałości o środowisko,

prawidłową postawę.

5 Rozwój zainteresowań dzieci.

6 Wzbogacanie wiedzy dzieci o historii naszego miasta,

doskonalenie umiejętności manualnych.

7 Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci;

,,Czyste powietrze wokół nas”, które uczą się jak dbać o

zdrowie, unikać dymu papierosowego, radzić sobie w

sytuacjach, gdy ktoś pali papierosy.

8 Poznaniu nowego środowiska, integracji z rówieśnikami

oraz dziećmi młodszymi lub starszymi, w tym uczniami.

9 Poznawanie języka i kultury innych państw-nauka

j.angielskiego.

10 Możliwość prezentowania swoich zainteresowań i

umiejętności na szerszym forum.

11 Poznanie przez dzieci skutków niewłaściwych zachowań.

12 Profilaktyka przeciwpożarowa.

13 Edukacja regionalna.

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

Przedszkole planuje działania edukacyjne w oparciu o wyniki rozpoznanych potrzeb i możliwości

dzieci. 

Zdaniem dyrektora nauczyciele systematycznie obserwują dzieci, prowadzą wczesną diagnozę ich rozwoju,

zapoznają się z opiniami i orzeczeniami z PPP oraz innymi informacjami o funkcjonowaniu dziecka, w tym

zwłaszcza w rodzinie. W poprzednim roku tj.2014/2015 nauczyciele ustalili,że pięcioro dzieci potrzebuje

wsparcia.Są to dzieci z zaburzeniami umiejętności społecznych, emocjonalnych,dzieci wymagające wsparcia

w gotowości do czytania,w czynnościach intelektualnych, w komunikowaniu się, w gotowości do pisania. Zostały

opracowane dla nich indywidualne programy wspomagania i korygowania ich rozwoju.Obszary wymagające
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wsparcia to: sfera umiejętności społecznych i emocjonalnych. Przydatne są tu: bajki i opowiadania

terapeutyczne, zabawy integracyjno-adaptacyjne, manipulacyjne, tematyczne, elementy muzykoterapii.

Nauczyciele wyrównują także deficyty rozwojowe w zaburzonych sferach tj.gotowość do pisania, gotowość

do czytania, deficyty rozwojowe w sferze rozwoju intelektualnego. W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach

podejmują działania edukacyjne i wychowawcze mające na celu: 

-stymulowanie rozwoju,

-pobudzanie aktywności dziecka,

-kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, 

-stabilizowanie emocji. 

Nauczyciele prowadzą pracę indywidualną, ćwiczenia w stymulowaniu rozwoju mowy,rozwijaniu motoryki małej

i dużej. Organizowane są zajęcia z psychologiem, logopedyczne, terapeutyczne prowadzone przez terapeutę

pedagogicznego, mające na celu: ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo ruchowej ,ćwiczenie

pamięci, rozwijanie i doskonalenie mowy.W opinii rodziców nauczyciele traktują dzieci bardzo dobrze,

z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Oto przykłady podanych przez rodziców form wspierania

i prawidłowej opieki nad dziećmi:

Dziecko może bez żadnych przeszkód:

-wyjść do toalety, gdy tylko zgłosi taką potrzebę, 

-napić się kompotu, wody, herbaty, 

-położyć się, gdy jest senne, 

-wybrać sobie zabawę lub partnera do zabawy, 

-uczestniczyć w konkursach, grach, quizach, 

-poprosić o dokładkę w trakcie posiłków, 

-skontaktować się z rodzicem telefonicznie, gdy jest taka potrzeba, 

-liczyć na pomoc w sytuacji, gdy coś boli, albo wystąpił jakiś konflikt w grupie, czy potrzebuje szybkiej

interwencji.

Praca nauczycieli wynika jak podali z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci. Wśród działań

realizowanych w w oparciu o obserwację dziecka są:

-prowadzenie większej liczby zajęć ruchowych (np.dzieci mogą wykazać się kreatywnością przy naśladowaniu

kierowania różnymi pojazdami-autem, pociągiem, kajakiem, itd., przy wymyślaniu figur, rzeźb),

-taniec w parach, który przyczynia się do integracji z grupą, jak i z nowymi kolegami i koleżankami,

-zabawy integracyjne: zabawa na powitanie "Wszyscy są", zabawa "Iskierka", zabawy w zespołach,

-ćwiczenia koncentracji uwagi: zabawa z kostką, zabawa pantomimiczna, układanie obrazka z części,

-ćwiczenia mowy i myślenia: rozmowa kierowana, nadanie nazw kącikom zabaw, "Karta dyżurów",

-ćwiczenia spostrzegawczości: zabawa "Co się zmieniło", układanie obrazka z części, rozpoznawanie

i przyporządkowanie znaczka dyżurnego grupy,

-ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową: "Tablica dyżurów",

-rozwijanie mowy, umiejętności wypowiadania się: pogadanka z dziećmi na temat wakacji,

-udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela dotyczące różnych miejsc, do których dotarły

„zaczarowanym wakacyjnym pociągiem”,

-wypowiedzi dzieci na temat tego, co widzą na obrazku,

-wyrażanie własnych pomysłów przed grupą dotyczących cech „sznurka” – „Lista atrybutów” oraz

„Podobieństwa” - wypowiedzi dzieci na temat „bezludnej wyspy”,

-dopasowywanie określonych przedmiotów na obrazkach do danego miejsca,

-abstrahowanie, poprzez wyróżnianie cech sznurka i wyszukiwanie podobieństwa między sznurkiem, a różnymi
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przedmiotami, -poszukiwanie przez dzieci pomysłów, w jaki sposób możemy dostać się na „bezludna wyspę”

i powrócić z niej,

-rozwiązanie zagadki dotyczącej „złotej rybki”,

-rozwijanie sprawności manualnej (motoryki małej): ozdabianie „złotej rybki” dowolną techniką, wybrana przez

dzieci: malowanie złotą farbą, złotą kredką, wyklejanie kawałkami złotego papieru, złotej bibuły, brokatem,

cekinami, złota nicią,

-rozwijanie motoryki dużej: zabawa ruchowa „Odszukaj swój kolor” oraz „Przywitanie”,

-zastosowanie metod aktywizujących w celu zintegrowania całej grupy mieszanej (4-6 l ) w przedszkolu,

-zabawy z chustą animacyjną Klanza, z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy; dzieci uczą się

współdziałania w grupie, doskonalą spostrzegawczość i refleks, czekają na swoją kolej, czerpią wiele radości

z zabawy, rozwijają aktywność ruchową, ćwiczą percepcję wzrokową, pamięć i spostrzegawczość, rozwijają

precyzję ruchów, wyobraźnię oraz umiejętność rozpoznawania kolorów i modyfikują zabawy już istniejące. 

Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i

sytuacją społeczną. 

Przedszkole nr 7 w Przemyślu współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu

oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami

i sytuacją społeczną, co zgodnie potwierdzili dyrektor przedszkola, nauczyciele, rodzice oraz

partnerzy placówki.

Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:

1)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla miasta Przemyśla

-prowadzi badania dzieci, które są kierowane przez nauczycieli,

-wskazuje nauczycielom, w jaki sposób pracować z dzieckiem w celu wyeliminowania u niego dysfunkcji,

-określa zajęcia, które należy prowadzić z dzieckiem, najczęściej zajęcia korekcyjno kompensacyjne,

logopedyczne. 

2)Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie:

-uczestnictwo w posiedzeniach zespołu w przypadku przemocy psychicznej,fizycznej zgłaszanej w rodzinie. 

3)Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Przemyślu:

-dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

4)Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Przemyślu:

-realizacja programu,,Czyste powietrze wokół nas "; unikanie sytuacji, gdy dorośli palą papierosy

przy dzieciach, jako element wychowania zdrowotnego.

5)Szkoła Podstawowa Nr14 w Przemyślu:

-dzieci poznają obiekt szkoły,

-przystosowują się do nowego środowiska,

-dzieci przedszkolne wystąpiły z przedstawieniem dla uczniów ze szkoły podstawowej,,Mały ekolog z siódemki",

-współpraca ta pomaga w złagodzeniu barier w przejściu z przedszkola do szkoły.

6)Muzeum Historii Miasta Przemyśla:

-udział w warsztatach muzealnych dzieci zdobywają nowe wiadomości, uczą się zamiłowania do kultury

tradycji,silnej więzi z krajem ojczystym.

7)Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu:

-pomoc w wzbogaceniu wiedzy dzieci na temat ochrony przyrody,ekologii.
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8)Komenda Miejska Policji w Przemyślu: 

-kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na na drodze,

-poznawanie skutków niewłaściwych zachowań. 

9)Państwowa Straż Pożarna w Przemyślu:

-działania profilaktyczne, poznanie numerów alarmowych. 

10)Państwowa Szkoła Muzyczna w Przemyślu:

-rozwijanie talentów i zainteresowań muzycznych,

-pierwsze koncerty dzieci przed szerszą publicznością,

-kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno, sztukę, artyzm.

11)Teatr dla dzieci:

-umożliwia dzieciom wspaniałą zabawę, kształtuje wyobraźnię,

-odkrywa talenty aktorskie,

-uczy zasad wspólnej zabawy, rywalizacji, prezentacji swoich możliwości.

Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami jest adekwatna do potrzeb dzieci, Przynosi przedszkolu same

korzyści, takie jak:

1)Oferta przedszkola staje się bogatsza, atrakcyjna dla dzieci. 

2)Przedszkole ma sponsorów, którzy finansują imprezy przedszkolne, nagrody dla dzieci, przygotowują

poczęstunek, dekorację, nagłośnienie. 

3)Przedszkole korzysta z dodatkowych pomieszczeń np.Klub Sportowy Czuwaj, POSiR w Przemyślu, Muzeum

Historii i Miasta Przemyśla, Zamek Przemyski, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Zespół Parków

Krajobrazowych. 

4)Prowadzone są warsztaty ekologiczne, artystyczne, z zakresu bezpieczeństwa na drogach, w czasie wakacji

letnich i zimowych. 

5)Dzieci są dobrze zdiagnozowane przez PPP w Przemyślu pod kątem rozwojowym. 

6)Odkrywane są talenty dzieci i rozwijane, np.poprzez współpracę z Teatrem dla Dzieci. 

7)Jest możliwa lepsza integracja rodziców, dziadków, krewnych, rodzeństwa z dziećmi przedszkolnymi. 

8)Realizowane są różne edukacje, w tym ekologiczna, sportowa, artystyczna, komunikacyjna, językowa,

historyczna, kulturoznawcza, itd. w warunkach sprzyjających aktywności dzieci, także poza przedszkolem.

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dzieciom i ich rodzinom. Nie występuje tu zjawisko

dyskryminacji wśród dzieci, o czym powiedzieli wszyscy pracownicy przedszkola.

Żadne z dzieci nie zasygnalizowało takiego problemu w czasie zajęć oraz w trakcie wywiadu grupowego.

Pomimo faktu, że nie odnotowano przypadków dyskryminacji w przedszkolu w procesie wychowawczym dzieci

objęto działaniami o charakterze profilaktycznym.

1)Nauczyciele i pracownicy przedszkola wdrażają dzieci do wspólnej i zgodnej zabawy oraz koleżeńskich relacji

z rówieśnikami.

2)Każda grupa posiada opracowany Kodeks Przedszkolaka umieszczony w każdej sali przedszkolnej i na stronie

internetowej przedszkola.

3)Dzieci wdraża się poprzez zasady ustalone w Kodeksie Przedszkolaka do wspólnej, zgodnej zabawy,

niestosowania przemocy fizycznej oraz psychicznej, przyjaznych i koleżeńskich relacji z rówieśnikami.

4)Dzieci uczy się wrażliwości na potrzeby innych w oparciu o utwory literatury dziecięcej, tolerancji dla
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niepełnosprawności u innych dzieci, odmienny wygląd.

5)Pokazuje się dzieciom w oparciu o utwory literatury dziecięcej wzory prawidłowych postaw w stosunku

do osób niepełnosprawnych: „Opowiadanie o jesiennym liściu” – dotyczy niepełnosprawności autor: Agnieszka

Syguła-Bogda, „Marchewkowy tort”- autor: Grzegorz Kazdebke - opowiadanie o dziewczynce, która była chora

i nie mogła jeść słodyczy – ilustrowane obrazkami.

6)Wykorzystywanie bajek terapeutycznych, dotyczących niepełnosprawności i akceptacji dziecka

z niepełnosprawnością w grupie rówieśniczej np. „Bajka o słoniku Bartusiu i jego krótszej nóżce”, bajka „Jaśka

pierwszy dzień nowej szkoły”. 

Przedszkole jest miejscem , w którym wszystkie dzieci czują się bezpiecznie, o czym same mówią. Przedszkolaki

akceptują kolegów innych wyznań, a nauczycielki zapewniają im opiekę w czasie zajęć z religii. W opinii

powszechnej przedszkole jest miejscem, w którym dzieci są kochane i akceptowane takimi jakie są.

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Opinia rodziców na temat jakości opieki, wsparcia dzieci w różnych sytuacjach rozwojowych

w przedszkolu jest bardzo pozytywna (ankiety, wywiad). Według rodziców placówka właściwie

planuje i realizuje swój program dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy, z uwzględnieniem

zidentyfikowanych potrzeb dzieci.

Z informacji udzielonych przez rodziców wynika, że ich dzieci mogą liczyć w przedszkolu na wsparcie

w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań (Wykres 1j) a nauczyciele zapewniają dzieciom pełną akceptację

i wierzą w ich możliwości (Wykres 2j). Zawsze, gdy wystąpią jakieś trudności, z którymi nie może poradzić

sobie dziecko kadra pedagogiczna oraz pozostały personel przedszkola udziela adekwatnego wsparcia

i rozwiązuje skutecznie problem (Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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