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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

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

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

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

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

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

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

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

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

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-10-2014 - 17-11-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Grażyna Szymańska, Hieronim Bukowiecki. Badaniem objęto 8 uczniów (wywiad

grupowy), 181 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono

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

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

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 przedszkola

Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku funkcjonuje od 1950 roku, pierwotnie mieściło się  w budynku Urzędu

Miasta i Gminy przy ul. Mickiewicza. Ze względu na rosnące potrzeby lokalnej społeczności w połowie lat

osiemdziesiątych zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia kawiarenki i utworzono szóstą grupę. W 1993 roku

przedszkole przeniesiono do adoptowanego obiektu po Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego "PBRol"

przy ul. Gdańskiej 13. Budynek przedszkola jest piętrowy. Znajduje się w nim osiem sal wyposażonych

w odpowiednie meble, sprzęt audio-video, różnorodne zabawki i niezbędne pomoce dydaktyczne, komputer

z dostępem do Internetu, w jednej tablica interaktywna. W każdej sali zorganizowano inspirujące kąciki, np.

fryzjerski, teatralny, plastyczny, dające dzieciom możliwość samodzielnej, spontanicznej działalności twórczej.

Na każdym poziomie są dwie łazienki, na parterze dodatkowo stołówka, kuchnia, w której przygotowywane są

wszystkie posiłki i pomieszczenia administracyjne. Dzieci mogą bawić się także na placu zabaw, który jest

wyposażony w odpowiedni sprzęt. Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki dla ich

prawidłowego rozwoju.

Obecnie przedszkole ma dwie filie: w Borzyszkowie – oddział przedszkolny i Przedszkole filialne w Sypniewie –

trzy oddziały. Przedszkole w Więcborku swoją opieką obejmuje 195 dzieci w ośmiu grupach w tym jedna ma

charakter integracyjny. Opiekę dzieciom zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele

dyplomowani i mianowani.

Dla dzieci przygotowany jest szeroki wachlarz zabaw i zajęć rozwijających twórczą aktywność: warsztaty

plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia języka angielskiego, zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia

twórcze, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zajęcia korekcyjne i terapeutyczne. Dzieci objęte są również pomocą

psychologiczno - pedagogiczną. W przedszkolu  działa także Gromada zuchowa  i  grupa wsparcia rodziców

i dzieci z niepełnosprawnością i grupa terapeutyczna.

Nauczyciele w celu wspomagania i aktywizowania dzieci realizują zajęcia według autorskich programów m.in.:

● Jestem przyjacielem Ziemi - program z zakresu ekologii dla dzieci przedszkolnych,

● Moja ojczyzna przedszkolaka - program edukacji regionalnej,

● Inaczej niż zwykle - projekt współdziałania z domem rodzinnym,

● Gimnastyka buzi i języka, Ćwiczę, by mówić poprawnie - programy profilaktyki logopedycznej dla dzieci

w wieku przedszkolnym,

● Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy -  zajęcia grupowe dla dzieci

z niepełnosprawnością i ich rodziców.

Przedszkolaki swoje zdolności i umiejętności mogą prezentować w różnego rodzaju przeglądach, np. w

Powiatowym przeglądzie teatrzyków ekologicznych Grajmy w zielone, w przeglądzie teatrzyków przedszkolnych

Jasełka. Przedstawiają również inscenizacje bajek, tj.: Brzydkie Kaczątko, Porady wróżki Dobrej Rady, Marzenia

Biedronki. Uczestniczą także w licznych konkursach plastycznych i muzycznych.

Aktywność dzieci widoczna jest w różnego rodzaju projektach i akcjach charytatywnych - zbiórka żywności,

odzieży dla potrzebujących i książek dla małych pacjentów szpitala powiatowego, ekologicznych - Sprzątanie 

świata, Marsz małych ekologów. Do tradycji przedszkola należy organizowanie olimpiady sportowej Przedszkole

i sport oraz Dnia niepełnosprawności.

Wydarzenia z życia przedszkola utrwalane są w kronice placówki, a sukcesy i informacje bieżące eksponowane
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na planszach i wystawkach na korytarzu i w salach.

Trwają prace nad przygotowaniem strony internetowej placówki.

Rodzice mają poczucie, że przedszkole dba o bezpieczeństwo i pracuje z dzieckiem w sposób, który uwzględnia

jego indywidualne możliwości i potrzeby. Wszystkim dzieciom zapewnia przyjazną, rodzinną atmosferę.

Integracja ze środowiskiem lokalnym, dobra współpraca z instytucjami i rodzicami sprzyjają wszechstronnemu

rozwojowi podopiecznych i dobremu przygotowaniu do dalszej edukacji.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Więcbork

Ulica Gdańska

Numer 13

Kod pocztowy 89-410

Urząd pocztowy Więcbork

Telefon 0523897080

Fax 0523897080

Www

Regon 09132352500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 195

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 13.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.38

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat sępoleński

Gmina Więcbork

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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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 A

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. Przedszkole realizuje koncepcję pracy znaną i akceptowaną przez rodziców, postrzegane jest jako placówka

przyjazna wszystkim dzieciom w tym szczególnie niepełnosprawnym.

2. Dzieci chętnie biorą udział w różnych formach aktywności, angażują się w zajęcia i podejmują z własnej

inicjatywy różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej

3. Wsparcie, które otrzymują dzieci w przedszkolu jest wystarczające i odpowiada ich potrzebom. Nauczyciele

wspierają indywidualny rozwój dzieci, prowadzą działania zindywidualizowane z dziećmi z deficytami

rozwojowymi jak i z dziećmi zdolnymi.

4. W przedszkolu funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

5. Przedszkole stanowi integralną część społeczności lokalnej o czym świadczy szeroka współpraca z wieloma

podmiotami tego środowiska.

6. Placówka skupia dzieci z różnych środowisk i dzieci niepełnosprawne. W relacjach dzieci nie ma objawów

dyskryminacji.

7. W opinii grona pedagogicznego najlepszą drogą przekazu jest przekaz tradycyjny: ogłoszenia, rozmowy,

informacje w lokalnej prasie, niekoniecznie przekaz internetowy.

8. Nauczyciele dużą wagę przywiązują do wdrażania dzieci do samodzielności.
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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:

Główne założenia koncepcji obowiązującej w przedszkolu to:  wspomaganie wszechstronnego

rozwoju dziecka, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, integracja z grupą, rodziną i środowiskiem

lokalnym, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka w tym szczególnie dziecka o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, indywidualizowanie pracy, pełnienie funkcji doradczej wobec rodziców. 

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola oraz uczestniczą w działaniach, które ją

realizują. Pomagają w organizacji imprez, pozyskują sponsorów, zapewniają transport dzieci, biorą

udział w zajęciach otwartych i realizowanych przez placówkę projektach.

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

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

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Przedszkole działa zgodnie z opracowaną koncepcją pracy.

Główne założenia koncepcji obowiązującej w przedszkolu to:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, przygotowanie do codziennego życia,

- zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

- kształtowanie tolerancji, wrażliwości, otwartości i zrozumienia dla innych,

- integracja z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym,

- dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- pełnienie funkcji doradczej wobec rodziców i wspierającej ich działania wychowawcze i edukacyjne,

- uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania

dzieci niepełnosprawnych jako partnerów,

- indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans

edukacyjnych.

W  placówce kładzie się nacisk na stwarzanie możliwości samorealizacji, z uwzględnieniem niepełnosprawności
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i współpracę z rodzicami w ramach rozwijania umiejętności dzieci.

W przedszkolu prowadzi się szereg działań realizujących koncepcję. Należy do nich:

- organizacja szkoleń przedmedycznych dla dzieci starszych i dla personelu, prowadzonych przez ratownika

medycznego,

- organizacja spotkań z pielęgniarką z ZOZ,

- prowadzenie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym - dział prewencji Policji, Wojewódzki

Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Straż Pożarna,

- przygotowywanie kącików tematycznych,

- realizowanie programów autorskich m.in.: 

Integracja międzygrupowa, Dziecko sterem, Cztery żywioły i coś jeszcze, Jestem przyjacielem Ziemi - program

z zakresu ekologii dla dzieci w wieku przedszkolnym, Program edukacji regionalnej, 

- udział w konkursach, pokazach, np.: Kolorowe pastele, Mój region, Las i jego mieszkańcy. 

Przedszkole odpowiada na potrzeby środowiska: zapewnienia miejsca w placówce, systematycznie modernizuje

bazę lokalową, współpracuje ze środowiskiem w ramach akcji charytatywnych, przyjmuje studentów na praktyki

nauczycielskie i gastronomiczne oraz wolontariuszy do pracy z dziećmi, uczestniczy w pracach społecznie

użytecznych.

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

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola, odbywa się to podczas spotkań organizacyjno -

porządkowych, kontaktów indywidualnych, spotkań grupowych, uroczystości, imprez. Dotychczas rodzice nie

zgłaszali zasadniczych uwag wobec koncepcji przedszkola.

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

Rodzice mają możliwość wpływania na koncepcję pracy przedszkola, które swoje działania dostosowuje

do zainteresowań, potrzeb, możliwości dziecka i oczekiwań rodziców. Działając w ramach Rady Rodziców

przedstawiają oni propozycje zmian. W ostatnim czasie zmieniono formę obchodów Dnia Babci i Dziadka -

uroczystości te przeniesiono w kameralne warunki - na teren przedszkola. Coroczny bal karnawałowy odbywał

się po południu z udziałem rodziców, obecnie jest organizowany dla dzieci przed południem i są to bale

tematyczne. Rada Rodziców zainicjowała zmianę umeblowania i przeznaczyła na ten cel pieniądze ze swoich

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

Rodzice biorą udział w działaniach  realizujących koncepcję pracy placówki. Należą do nich m.in.:

● spotkania organizacyjno – porządkowe Poznajmy swoje oczekiwania,

● zajęcia otwarte: Jesteśmy bezpieczni, Jestem zdrowy, bo jem owoce i warzywa, Mamo,Tato ,wiem

co znaczy znać wartości, Tańczymy, by wyrazić radość, Malujemy muzyką,

● spotkania rodziców ze specjalistami: Chcę być dobrym rodzicem - konsultacje z logopedą,

pedagogiem, Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka  – kontakt rodzica z lekarzem pediatrą,

pielęgniarką, Co z tą szkołą – spotkanie z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem w celu przybliżenia

rodzicom sylwetki dziecka osiągającego gotowość szkolną,

● Co wiem o moim dziecku – przekazywanie informacji wynikających z diagnozy, poziomu osiągnięcia

dojrzałości szkolnej,

●  Biesiada rodzinna - spotkanie integrujące różne środowiska dzieci,

● uroczystości, imprezy, konkursy: bal karnawałowy, olimpiada sportowa, święto plonów, pasowanie

na starszego przedszkolaka, Dzień przedszkolaka, Dzień niepełnosprawności,

● wizyty w miejscach pracy rodziców, poznawanie zawodów, np. policjanta, fryzjera, leśnika,

● spotkania z twórcami ludowymi np. rzeźbiarzem, hafciarką, malarzem,

● organizacja wyjść i wycieczek, np. do Urzędu Miasta, Ośrodka zdrowia, gospodarstwa rolnego,

wycieczki np. do Planetarium w Toruniu, do fabryki bombek, mydła, do kina, teatru, opery.

Działania rodziców to przede wszystkim pomoc w organizacji imprez, gromadzenie  potrzebnych rekwizytów,

przygotowanie kostiumów, transport dzieci, pozyskiwanie sponsorów.  ustalanie planu wydatków, uczestnictwo

rodziców dzieci niepełnosprawnych w grupie wsparcia. Rodzice służą także pomocą w realizacji projektów, tj.: 

Gimnastyka buzi i języka, Dziecko sterem – elementy planu daltońskiego w przedszkolu, Cztery żywioły i coś

jeszcze …..z Krasnalem Hałabałą wesoło i bezpiecznie, Jestem przyjacielem przyrody ziemi - ekologia dla dzieci

w wieku przedszkolnym, Inaczej niż zwykle – promocja zdrowia i zdrowego stylu życia powinna zaczynać się już

w przedszkolu. Rodzice uczestniczą także w realizacji procedury nadania imienia placówce.
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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:

Przedszkole podejmuje liczne działania sprzyjające aktywności dzieci. Nauczyciele wdrażają

przedszkolaków do samodzielności poprzez pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe,

wykonywanie prac plastycznych i zabaw. Umożliwiają dzieciom inicjowanie działań dotyczących

głównie wybierania rodzaju zabawy, kolegi lub grupy oraz technik plastycznych. Większość dzieci

uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności lokalnej związanych z imprezami środowiskowymi,

tj.: Dzień niepełnosprawności, olimpiada sportowa Przedszkole i sport. Przedszkolaki prezentują

przygotowane przedstawienia na uroczystościach gminnych, odwiedzają też pensjonariuszy Domu

Opieki Społecznej w Suchorączku. Biorą udział w akcjach  charytatywnych.

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

nich uczestniczą.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych, same siadają w kole i czekają na to, co będą robić.

Najbardziej lubią, tańczyć, śpiewać, powodzeniem cieszą się kółka zainteresowań. Zaangażowanie dzieci

w zajęcia polega przede wszystkim na:

- wykonywaniu polecenia nauczyciela,

- aktywnej realizacji zadań,

- wspomaganiu kolegów,

- przygotowaniu miejsca pracy,

- kreatywnym podejściu do zadań,

- podejmowaniu swobodnych zabaw. 

Przedszkolaki chętnie biorą udział we wszelkich zabawach związanych z aktywnością ruchową, np.

w integracyjnych spotkaniach sportowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Dobrze się czują w swoich grupach,

dzieje się tam wiele ciekawych spraw, często nie chcą wychodzić do domu, bo nie mają tam towarzystwa

do zabawy. W przedszkolu nawiązują swoje pierwsze przyjaźnie.
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. 

Szeroka oferta zajęć  dodatkowych wyzwala aktywność dzieci. W przedszkolu odbywają się: warsztaty

plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia języka angielskiego, zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia

twórcze, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zajęcia korekcyjne i terapeutyczne. Działa także "Gromada

zuchowa" i grupa wsparcia rodziców i dzieci z niepełnosprawnością.

Nauczyciele podejmują szereg działań zachęcających przedszkolaków do aktywności. Należy do nich:

- różnorodne motywowanie i nagradzanie,

- wykorzystywanie programów edukacyjnych komputerowych „Klik uczy czytać”, „Klik uczy śpiewać”,

- umożliwienie dzieciom pełnienia ról - dramy, teatrzyki, dyżury,

- organizacja tematycznych kącików zainteresowań,

- stosowanie metod aktywizujących tj.: burza mózgów, metoda Dennisona, Knilla, W.Sherborne, Batti Straus,

ruchu rozwijającego wg R.Labana, pedagogika zabawy, relaksacja wg metody Jacobson, elementy Zumby,

- stwarzanie możliwości eksperymentowania i doświadczania,

- wykorzystywanie różnorodnych materiałów z życia codziennego do prac plastycznych,

- umożliwianie dzieciom dokonania wyboru zabawy, doboru pary,

- wzbudzanie zainteresowania przy pomocy np. zagadek, ilustracji, instrukcji,

- wykorzystanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych: tablica multimedialna, programy edukacyjne, komputery,

- stosownie elementów współzawodnictwa,

- wywoływanie sytuacji prezentowania wiedzy w sposób niewerbalny,

- wzbudzanie kreatywnego podejścia dziecka do wykonywanego zadania,

- wdrażanie przez nauczycieli treści programów, projektów, innowacji mających na celu dążenie przez dzieci

do dokonywania wielu operacji myślowych,

- organizowanie imprez, uroczystości, spotkań, akcji, konkursów, np.: Kolorowy tydzień , wieczornica z okazji

11-go listopada.

Dzieci deklarują, iż najbardziej lubią gimnastykę, malowanie, rysowanie, wycinani, wykonywanie zadań

z książeczki, zabawy z klockami, zajęcia zuchowe i teatralne.

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

W przedszkolu dzieci uczą się wykonywać czynności samoobsługowe, potrafią załatwiać potrzeby fizjologiczne,

myć ręce i twarz, zęby. Radzą sobie z ubieraniem i rozbieraniem. Panie pomagają dzieciom w szatni, uczą

kolejności i poprawności ubierania się. Do nauki zapinania guzików i wiązania butów wykorzystują specjalne

pomoce dydaktyczne, usprawniające czynności manualne. Podczas posiłków starsze dzieci odbierają danie

i przenoszą je do stolika, posługują się nożem i widelcem, maluchy - łyżką i widelcem. Starsze grupy

przygotowują sobie raz w tygodniu śniadania, robią kanapki i sałatki. Z okazji np. świąt Bożego Narodzenia,

Wielkanocy dzieci pod opieką nauczyciela pieką ciasteczka, dekorują pierniczki.

Wszystkie dzieci uczone są sprzątania po sobie - układanie zabawek, przyborów plastycznych, porządkowania

miejsca pracy i zabawy.

Do samodzielności zachęcane są w różnorodny sposób, nauczycielki umożliwiają dzieciom  wybór materiałów,

narzędzi, przyborów do pracy, rodzaju aktywności ruchowej i partnera do zabawy. Zachęcają dzieci do pełnienia

funkcji dyżurnych. Dzieci bardzo chętnie zgłaszają się do tego zadania, pomagają także młodszym

lub niepełnosprawnym przedszkolakom.
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Przedstawiciele najstarszych grup stwierdzili, iż sami się ubierają, wiążą buty, samodzielnie jedzą, robią 

szlaczki, rozpoznają literki i cyferki, układają zabawki.

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

Inicjatywa dzieci skupia się z reguły na zabawach i sposobie wykonania zadania. Chętnie same wybierają rodzaj

aktywności, techniki plastyczne. Na zajęciach wykonują zaproszenia, laurki, upominki, tworzą gry planszowe

i ustalają obowiązujące w nich zasady. Z ich inicjatywy powstały w salach kąciki tematyczne, kącik przyrody,

fryzjerski. Przedszkolaki angażują się w przygotowywanie przedstawień - układają wierszyki, improwizują grę

na instrumentach. Angażują się  w zajęcia dodatkowe i akcje charytatywne. Zgłaszają się do pełnienia dyżurów

w szatni i na stołówce.

Informacje o inicjatywach dzieci znajdują się na planszach na korytarzu i w salach.

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

Dzieci uczestniczą w wielu działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Najważniejsze z nich to:

1.Prezentacja bajek: Brzydkie Kaczątko, Porady wróżki Dobrej Rady, Marzenia Biedronki oraz przedstawień

z okazji Dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty.

2.Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3.Prezentacja jasełek pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Suchorączku.

4.Udział w uroczystościach gminnych i państwowych, np. wieczornicy z okazji obchodów 11 listopada,

przygotowanie kotylionów na święto Konstytucji 3 Maja oraz ozdób świątecznych i kartek na kiermasze.

5.Opracowanie i odczytanie podczas imprezy lokalnej petycji od dzieci do Pana Burmistrza.

6.Przemarsz ulicami miasta - marsz małych ekologów - Dbamy o środowisko i bajkowy korowód pod hasłem 

Cała Polska czyta dzieciom.

7.Cykliczny udział w akcji Sprzątania świata.

8.Inicjowanie i organizacja akcji charytatywnych - zbiórka odzieży dla dzieci potrzebujących, bajek dla małych

pacjentów oddziału dziecięcego.

9.Organizacja dnia niepełnosprawności i olimpiady sportowej Przedszkole i sport.
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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 przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby oraz sytuację społeczną każdego

dziecka. Diagnozy prowadzone są z wykorzystaniem arkuszy obserwacji dla dzieci 3-4-letnich,

5-6-letnich i dla dzieci niepełnosprawnych. W wyniku diagnozy organizowane są zajęcia

wspomagające rozwój dzieci: terapeutyczne, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne,

gimnastyka korekcyjna. W przedszkolu funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci

niepełnosprawnych. Działają też koła zainteresowań. Rodzice uznają, iż nauczyciele w przedszkolu

dają dzieciom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, wspierają w rozwijaniu uzdolnień

i zainteresowań oraz w pokonywaniu trudności. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami

świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom adekwatną do ich potrzeb. W przedszkolu nie ma

przypadków dyskryminacji wśród dzieci. 

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci, odbywa się ona z wykorzystaniem arkuszy

obserwacji dla dzieci 3-4-letnich,  5-6-letnich i dla dzieci niepełnosprawnych. Analizowane są informacje

pozyskane z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, od rodziców i z rozmów z dzieckiem. Cennym źródłem jest

obserwacja dzieci w różnych sytuacjach oraz analiza wytworów ich prac.

Do najważniejszych potrzeb przedszkolaków należy: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, samorealizacji,

przynależności do grupy i poczucia własnej wartości. W roku szkolnych 2013/14 w wyniku diagnozy

organizowano zajęcia wspomagające rozwój dzieci:

- zajęcia logopedyczne - uczęszczało 42 przedszkolaków,

- korekcyjno-kompensacyjne - 6,

- zajęcia terapeutyczne - 8 dzieci (4 z orzeczeniami wydanymi przez PPP, 4 z opiniami),

- gimnastyczno-korekcyjne - 16.

W roku szkolnym 2014/15

- zajęcia logopedyczne - 30 dzieci,

- korekcyjno-kompensacyjne - 8,
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- terapeutyczne - 4 dzieci dla których opracowano indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne (IPET-y)

- wczesne wspomaganie - 7.

Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach dzieci (wykres 1j).

Wykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

W przedszkolu organizuje się wsparcie dla dzieci o rozpoznanych potrzebach specjalnych. Wsparcie to odbywa

się w postaci: pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zakresie: zajęć terapeutycznych, logopedycznych,

korekcyjno - kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej. W przedszkolu funkcjonuje grupa wsparcia dla

rodziców dzieci niepełnosprawnych. W zajęciach uczestniczą rodzice i dzieci. Podczas zajęć terapeutycznych

stosuje się m.in metodę:  Denisona, Shel, Knilla, Dobrego Startu, Krok po kroku, Domana, pedagogikę zabawy

oraz elementy socjoterapii. Współpraca z rodzicami zaowocowała ustaleniem wspólnego zakresu działań

wychowawczych i rodzaju zajęć dodatkowych: muzyczne, teatralne, plastyczne, zuchowe.

Z rozpoznawania potrzeb i możliwości wynika także zaangażowanie dzieci w akcje charytatywne i konkursy tj.:

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich, Kartka świąteczna lepsza robiona niż kupiona,  Wspomnienia

z wakacji, Podróżuj z misiem Haribo,  przegląd jasełek. Dla wszystkich grup opracowane zostały projekty

wychowawcze i zaplanowano przynajmniej raz w miesiącu   zajęcia integracyjne między grupami. Nauczyciele,

aby wzmocnić swoje kompetencje podejmują doskonalenie zawodowe, np. z zakresu elementów planu

daltońskiego, terapii behawioralnej.

Dzieci słabsze i niepełnosprawne zawsze mogą liczyć na pomoc. Podczas zajęć nauczyciele troszczą się

o wyzwalanie aktywności ruchowej, rozwój twórczej sprawności manualnej - prowadzą różnorodne zajęcia

ruchowe, plastyczne - wykorzystują elementy arteterapii: malowanie palcami, balonikami, wałeczkami.
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Stymulują dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych i wzrokowych, wykorzystują metodę

relaksacyjną wg Jacobsona, dostosowują tempa pracy do możliwości podopiecznych. Wzmacniają samodzielność

dzieci w działaniu - dokonywanie wyboru zabawy, techniki plastycznej, troszczą się o zgodne współdziałanie

w zabawie. Tworzą pozytywną atmosferę zajęć, wzmacniają samoocenę i prawidłowe relacje w grupie.

Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

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

sytuacją społeczną. 

Szkoła współpracuje z podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami

i sytuacją społeczną.

Do stałych partnerów w tej współpracy należą następujące instytucje:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku:

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji rodzinnych, finansowanie posiłków dzieci,

zapomogi,

- pomoc rzeczowa: odzież, żywność, sprzęt audiowizualny, sprzęty rehabilitacyjny: krzesełka terapeutyczne,

wózki inwalidzkie.

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:

- pomoc materialna i rzeczowa

3.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Sępólnie Krajeńskim:

- prowadzenie profilaktyki, organizowanie konkursów plastycznych.

4.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim:

- diagnozowanie zdolności i trudności, wydawanie opinii i orzeczeń, pomoc w organizowaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

- prowadzenie terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi,

- wskazówki do terapii dla rodzica i nauczyciela,

- szkolenia kadry pedagogicznej .

5.Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim Posterunek Policji w Więcborku:

- prowadzenie spotkań, prelekcji w zakresie prewencji,

- wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

6.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:

- formułowanie opinii, pozyskiwanie orzeczeń,

- wsparcie rodziców,

- pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego wspierającego terapię.

7.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Więcborku:

- pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych.

8.Świetlica Środowiskowa Uśmiech w Więcborku:

- wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością - organizacja spotkań z terapeutami,

- prowadzenie warsztatów  Chodź pomaluj mój świat, gier i zabaw.

9.Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku:

- integracja z osobami z niepełnosprawnością, np. podczas spotkań świątecznych, warsztatów rękodzieła,

10.Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku:

- udział w projekcie Wsparcie po starcie,

- zorganizowanie warsztatów behawioralnych,
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- udział dzieci w pikniku Przyjaźni,

- pozyskiwanie “pracowników “ do pomocy w przedszkolu

11.Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim:

- prowadzenie szkoleń kadry pedagogicznej,

- pozyskiwanie pracowników do pracy

12.Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku:

- wsparcie profilaktyczne – kontrole czystości, wizyty lekarza\pielęgniarki.

Współpraca z w/w instytucjami obejmuje diagnozę, pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,

wychowawczych i społecznych oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wsparcia pedagogicznego,

psychologicznego, materialnego, ciekawej oferty zajęć.

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

W przedszkolu nie występują przypadki dyskryminacji, mimo iż do placówki chodzą dzieci z różnych środowisk

i dzieci niepełnosprawne. Nauczyciele swoją postawą dają przykład tolerancji i podejmują różnorodne działania,

których celem jest:

- poznawanie wartości m.in.: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności i wrażliwości na los drugiego człowieka,

- dokonywanie świadomych wyborów,

- integracja dzieci między grupami i ze środowiskiem dorosłych,

- niwelowanie niepożądanych zachowań.

W pracy z dziećmi stosowana jest profilaktyka w postaci:

- realizacji projektów wychowawczych, treści wychowawczych poprzez dostarczanie wzorców literackich

na podstawie bajek, filmów edukacyjnych, programów interaktywnych spektakli teatralnych, zawieranie

kontraktów grupowych,

- realizacja zadań w zakresie integracji – współpraca między grupami, spotkania w grupie wsparcia rodziców

i dzieci z niepełnosprawnością, utrzymywanie kontaktów ze Szkołą Specjalną i Środowiskowym Domem Pomocy

Społecznej w Więcborku,

- realizacja programu Nauczanie wartości, 

- stosowanie elementów koncepcji planu daltońskiego,

- organizacja akcji charytatywnych: zbiórka książeczek dla pacjentów oddziału dziecięcego, zbiórka odzieży dla

potrzebujących dzieci, pomoc w zbiórce żywności.
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Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

W opinii rodziców wsparcie, które otrzymują ich dzieci w przedszkolu jest wystarczające. Nauczyciele wspierają

swoich podopiecznych w rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań (wykres 1j) i w pokonywaniu trudności (wykres

3j). Wierzą w możliwości dzieci (wykres 2j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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