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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28-06-2013 - 02-07-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Stanisław Jachimczuk, Maria Gruszka.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej
i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie
metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor przedszkola Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Przedszkole, w którym
pracuję"

Badanie na próbie pełnej 10

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
psycholog

10

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni

3

Dzieci Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele najstarszej
grupy

6

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady rodziców
i rad grupowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni

11

Ankieta audytoryjna (PAPI) Rodzice obecni w trakcie
badania na terenie
przedszkola

18

Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

9

Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 4
Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd
Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Zamość

Ulica Koszary

Numer 61

Kod pocztowy 22-400

Urząd pocztowy Zamość

Telefon 846274392

Fax

Www www.przedszkolesloneczko.zam.pl

Regon 95041279600026

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 204

Oddziały 14

Nauczyciele pełnozatrudnieni 14

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 14.57

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

14.57

Województwo LUBELSKIE

Powiat Zamość

Gmina Zamość

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

            
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Zamościu powstało w październiku 2007 roku z inicjatywy Państwa
Magdy i Roberta Obszańskich. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia w przedszkolu
odbywają się przez cały rok kalendarzowy. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45
do 17.00.
Przedszkole mieści się w parterowym budynku przystosowanym dla potrzeb placówki przedszkolnej. Posiada
bardzo dobre warunki dla pobytu dzieci oraz pracy całego personelu pedagogicznego i administracyjnego. Baza
przedszkola, to dziesięć przestrzennych, kolorowych, bardzo dobrze wyposażonych w zabawki i pomoce do nauki
i wychowania sal z zapleczem sanitarnym. Przedszkole posiada duży ogrodzony plac zabaw, który jest
wyposażony w atrakcyjne urządzenia i zabawki, piaskownicę i sprzęt terenowy oraz własny parking.

Przedszkole pracuje w oparciu o przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcję pracy. Rodzice znają i akceptują
koncepcję pracy przedszkola, wszyscy ankietowani zgadzają się z wartościami, jakie promuje i działaniami, jakie
prowadzi przedszkole.
Nauczyciele wspierają się w planowaniu i doskonaleniu działań ukierunkowanych na rozwój i edukację dzieci.
Współpracują ze specjalistami (logopedą, psychologiem, lekarzem) w zakresie metod i form pomocy indywidualnej
udzielanej dzieciom.
Dzieci uzdolnione, uczęszczające do przedszkola, mają możliwość rozwijania swoich talentów w dodatkowo
prowadzonych zajęciach plastycznych, teatralnych, karate, języka angielskiego i francuskiego oraz tanecznych.
Przedszkole podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska i aktywnie współpracuje z instytucjami
i organizacjami w nim działającymi. Współpraca ta wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Przedszkole w swoich
działaniach uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska. Przedszkole prowadzi szeroką współpracę ze
środowiskiem lokalnym. Korzysta z zasobów, ale także podejmuje inicjatywy na jego rzecz. Organizuje
uroczystości i spotkania dla rodziców i rodzin swoich wychowanków, dzieci oraz mieszkańców osiedla, konkursy
piosenki, zabawy dziecięce, akcje charytatywne oraz przedstawienia dla uczniów szkoły podstawowej
i pensjonariuszy domu pomocy społecznej. Dzięki cyklicznym działaniom, dzieci mają możliwość bezpośredniego
kontaktu z przedstawicielami różnych zawodów, poznają instytucje, przełamują lęki i bariery, nabywają
umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych, mają możliwość zaprezentowania swoich
osiągnięć i talentów. Kontakty środowiskowe wpływają na rozwój społeczny dzieci, uwrażliwiają je na potrzeby
innych, uczą aktywności i radzenia sobie ze stresem.
Przedszkole jest otwarte na potrzeby rodziców i prowadzi różne formy ich wspierania w wychowaniu dzieci,
sprzyjające ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych. Wsparcie i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie
konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Wszelkie działania przedszkola integrują rodziców
i partnerów przedszkola, co ma wpływ na pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym.
Placówka promuje swoje osiągnięcia biorąc udział w lokalnych imprezach, konkursach i uroczystościach, podczas
których dzieci prezentują swoje talenty. Zdobyte dyplomy i wyróżnienia świadczące o sukcesach dzieci,
eksponowane są na tablicach informacyjnych, stronie internetowej przedszkola, lokalnych mediach. Na
organizowane zajęcia i uroczystości przychodzą rodzice, zapraszani są także przedstawiciele różnych zawodów
i instytucji lokalnych.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Procesy

Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy

Komentarz:

            
W przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną koncepcja pracy. Rodzice znają i akceptują
koncepcję pracy przedszkola, wszyscy ankietowani zgadzają się z wartościami, jakie promuje i działaniami,
jakie prowadzi przedszkole. W przedszkolu, w ich ocenie, kładzie się szczególny nacisk na opiekę,
bezpieczeństwo, kształtowanie norm społecznych, wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci, indywidualne podejście do dziecka.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

W przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną koncepcja pracy. Najważniejsze założenia
koncepcji, według której działa przedszkole to: bezpieczna i przyjazna placówka dla dzieci, wyrównywanie szans
edukacyjnych wychowanków, przygotowanie do nauki w szkole podstawowej, tworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, promowanie
aktywnego stylu życia, wspieranie aktywności i kreatywności wychowanków, partnerstwo rodziców w życiu
placówki, uspołecznianie w grupie. W opinii nauczycieli (wywiad i ankieta), zgodnie z koncepcją pracy,
w przedszkolu największy nacisk kładzie się na: bezpieczeństwo dzieci, wysoką jakość pracy placówki,
wspomaganie rozwoju zainteresowań dzieci, kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego stylu życia, wspieranie
dzieci w rozwijaniu ich talentów, wyrównywanie szans edukacyjnych, harmonijny rozwój, pracę z dzieckiem
zdolnym i dzieckiem ze specyficznymi potrzebami, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Jako cele szczegółowe w koncepcji ujęto: realizację założeń reformy oświatowej; zapewnienie funkcji opiekuńczych
i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci; dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo - kształcącej,
a także atrakcyjną ofertę edukacyjną; realizację programu wychowawczego uwzględniającego system
wzmacniania pozytywnego zachowania dzieci; wykorzystanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry
pedagogicznej; realizację programów uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską; ścisłą
współpracę z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci; skuteczne informowanie
rodziców o postępach edukacyjnych dziecka; współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami
i instytucjami działającymi na terenie miasta; promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju
społeczności. Składową częścią realizacji koncepcji pracy przedszkola jest: program wychowawczy, adaptacyjny,
rozwoju przedszkola i roczny plan pracy przedszkola. Wszyscy (10) ankietowani nauczyciele są współtwórcami
koncepcji pracy przedszkola, którą zatwierdziła rada pedagogiczna.

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola, wszyscy ankietowani zgadzają się z wartościami, jakie
promuje i działaniami, jakie prowadzi przedszkole. Ich zdaniem (wywiad) kierunki pracy przedszkola są
odpowiednie, „realizują nasze oczekiwania, zapewniają opiekę dziecku, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa,
odpowiednio przygotowują do nauki w szkole podstawowej, lepiej być nie może, to nam odpowiada”. Przedszkole,
w ich ocenie, kładzie szczególny nacisk na opiekę, rozwój dziecka, bezpieczeństwo, wyrabianie norm społecznych,
wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, zapewnienie indywidualnego podejście
do każdego dziecka, bez krzywdzenia grupy. Dyrektor (ankieta) podał, że zapoznaje rodziców z koncepcją pracy
przedszkola na zebraniach, podczas zajęć adaptacyjnych dla dzieci i rodziców, koncepcja jest do wglądu
u dyrektora i na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej przedszkola. Bieżące informacje o planowanych
akcjach, konkursach, wycieczkach, wyjściach i teatrzykach są umieszczane na plakatach.

Przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy. W wywiadzie dyrektor i nauczyciele
wymieniając działania, za pomocą których koncepcja jest realizowana wskazali na realizację treści podstawy
programowej wychowania przedszkolnego z poszerzeniem o bogatą ofertę zajęć dodatkowych i współpracę
z instytucjami działającymi w środowisku.
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Modyfikacje koncepcji pracy przedszkola są wynikiem analiz i mają wpływ na wprowadzane zmiany
w pracy przedszkola. Wszyscy (10) ankietowani nauczyciele biorą udział w analizowaniu i modyfikacji koncepcji
pracy przedszkola. W wywiadzie dyrektor i nauczyciele, podając wnioski, jakie wynikają z analizy koncepcji pracy
przedszkola, wskazali na: rozszerzenie oferty programowej zajęć dla dzieci, współpracę ze środowiskiem lokalnym,
skierowanie większej uwagi na pracę z dzieckiem zdolnym i dzieckiem mającym trudności, rozszerzenie
współpracy z psychologiem, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu zabaw i upowszechnienie
wychowania przedszkolnego w środowisku.
W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli (wywiad) w wyniku zmian wprowadzono nowe dodatkowe zajęcia dla dzieci
(karate, dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla chętnych dzieci prowadzone przez Szkołę Języków Obcych
"Bacalarus" w Zamościu oraz zajęcia „Lekcja patriotyzmu”, "Mały fizyk i chemik", zajęcia komputerowe i szachowe
we współpracy z Zespołem Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Zainstalowano monitoring
wizyjny na placu zabaw. Utworzono filię przedszkola, co upowszechniło wychowanie przedszkolne w środowisku
i stworzyło nowe miejsca pracy. Wydłużono czas pracy psychologa. Cała społeczność przedszkola ma poczucie
wpływu na to, jak pracuje przedszkole.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego

Komentarz:

            
Zajęcia programowe prowadzone w przedszkolu wynikają z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe, sprzyjające wspomaganiu
rozwoju i edukacji dzieci. 

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie podali,
że układając programy nauczania uwzględniają cele, metody i formy pracy, umiejętności i wiadomości z wszystkich
obszarów podstawy programowej, zalecane warunki i sposób ich realizacji. Uwzględniane są również zadania dla
nauczyciela w zakresie diagnozy i możliwości dzieci.
W ofercie programowej dzieci 3 - letnich ujęta jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, kształtowanie procesów
prospołecznych, np.: tolerancji, szacunku i poczucia sprawiedliwości; potrzeba wszechstronnego rozwoju min.
samodzielności w tym samoobsługi, potrzeba sukcesu i odnalezienia się w grupie rówieśniczej, wdrażanie dzieci
do zdrowego trybu życia, m.in. kształtowanie nawyków higienicznych oraz potrzeba ładu i porządku.
Wśród dzieci 4 - letnich doskonalone są potrzeby poprzedniego etapu, poza tym kształtowane są potrzeby
poznawcze, akceptacji i poczucia własnej wartości a także motywacji do działania, potrzeba twórczego działania,
doświadczania, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie działań plastycznych i muzycznych, teatralnych
i ruchowych, szczególnie w samodzielnych działaniach.
Dzieci 5, 6 - letnie uczą się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, stwarza się im sytuacje sprzyjające rozwojowi
aktywności badawczej, umożliwia autoprezentację, rozwija zainteresowania poprzez udział w przedstawieniach
koła teatralnego, imprezach okolicznościowych, przeglądach i konkursach, stwarza możliwości twórczego
działania, doświadczania, zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie działań plastycznych i muzycznych, tworzy
się sytuacje sprzyjające samodzielności, wdraża do zdrowego trybu życia, m.in. poprzez kształtowanie nawyków
higienicznych oraz uczy się ładu i porządku przygotowując do podjęcia nauki  w szkole.
W celu zaspokajania wymienionych potrzeb przedszkole zapewnia wysoką jakość zajęć dydaktycznych,
dodatkowych i ruchowych z zastosowaniem różnorodnych form wykorzystujących elementy nowatorskich metod,
np.: metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci wykonują doświadczenia, uczestniczą w zajęciach
ruchowych, korzystają z miasteczka ruchu drogowego. Nabywają umiejętności jazdy na rowerkach, gokartach.
Poprzez przydzielanie określonych ról: dyżurnego, asystenta nauczyciela, pomocnika asystenta młodszego kolegi
uczą się odpowiedzialności.
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Rodzice w wywiadzie wymienili umiejętności, których powinny nauczyć się ich dzieci w przedszkolu: współpraca
w grupie, słuchanie i wykonywanie poleceń, przestrzeganie zasad postępowania i respektowania norm,
odpowiedzialności za swoje zachowanie, dyscypliny, zasad savoir-vivru, dbania o higienę, życia w społeczeństwie,
zachowania w różnych środowiskach – (na drodze, w teatrze, muzeum, kinie), czynności samoobsługowych,
punktualności, porządku odpowiedzialności za powierzone zadanie. Zgodnie stwierdzili, że przedszkole uczy dzieci
tych rzeczy i spełnia ich oczekiwania. Dzieci podały, że lubią chodzić do przedszkola, bo w przedszkolu podobają
im się „wyjścia na dwór, wycieczki, panie, które są miłe, plac zabaw, czas na zabawy dowolne, zabawki, układanie
mapy, grę w szachy".

Oferta programowa przedszkola jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań
dzieci. Wszyscy ankietowani rodzice są przekonani, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dziecka.
W odpowiedzi na pytanie - Co zmieniliby Państwo w tym, czego przedszkole uczy dzieci? - podali, że –„nic, bo
wszystko nam odpowiada".
Natomiast ankietowani nauczyciele i dyrektor oraz partnerzy w wywiadzie podając zmiany w ofercie przedszkola,
jakie zostały wprowadzone, by umożliwić dzieciom rozwój zainteresowań wymienili: zwiększenie ilości zajęć
dydaktycznych; wydłużenie czasu pracy przedszkola; wprowadzenie dodatkowych zajęć, (np.: plastyka, teatr,
karate, gimnastyka korekcyjna, tańce, dodatkowy język angielski i francuski, zajęcia z psychologiem); zwiększenie
oferty wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych; podpisanie umowy o współpracy z Zespołem Szkół Społecznych
w Zamościu dającą możliwość udziału dzieci w zajęciach rozwijających ich zainteresowania (m.in. zajęcia
komputerowe, szachowe, fizyczno-chemiczne), orkiestrą symfoniczną na udział dzieci w audycjach muzycznych,
Szkołą Języków Obcych "Bacalarus" na dodatkową naukę języka angielskiego. Dzieci powszechniej biorą udział
w konkursach piosenki, recytatorskich i plastycznych oraz akcjach charytatywnych. Zorganizowano wyjazdy
integracyjne dzieci, rodziców i nauczycieli, np.: do Krasnobrodu, na Kolorowe Ranczo w Łabuniach i stadniny koni
w Dąbrowie Tomaszowskiej.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe, wśród których dyrektor w ankiecie i nauczyciele
w wywiadzie wskazali na organizację „Tygodni wakacyjnych w przedszkolu” - zajęć, w których oprócz dzieci
z przedszkola „Słoneczko”, biorą udział również dzieci z innych przedszkoli miejskich, dzieci spędzające wakacje
w Zamościu oraz absolwenci przedszkola. Tematyka tygodni wakacyjnych jest poszerzeniem tematów
realizowanych podczas roku szkolnego lub są to całkowicie nowe treści. Przykładowe tematyki tygodni
wakacyjnych: tydzień teatralno – aktorski, fotograficzny, europejski, rycerski, piracki, kucharski, sportowy,
dinozaurów i inne. W każdym z tych tygodni przedszkolaki uczą się nowych, ciekawych umiejętności, a na
zakończenie każdego tygodnia organizowane są odwiedziny w przedszkolu fotografa, kucharza. Dzieci uczestniczą
w wycieczkach do miejsc związanych z daną tematyką np.: Parku Dinozaurów w Krasnobrodzie, do Zwierzyńca,
Krasnegostawu, zwiedzają Wioskę Gotów, mają możliwość obserwacji pokazu Bractwa rycerskiego w Nadszańcu,
grupy kuglarskiej, poznają obiekty sportowe i uczestniczą w Olimpiadzie sportowej.
Drugi rok przedszkole organizuje Tydzień Języka Angielskiego - "Poznajemy Wielką Brytanię". Nowatorskie jest
w nim to, iż podczas całego tygodnia dzieci mają zwiększoną liczbę języka angielskiego, również są zachęcane
do tego, by poza lekcjami z języka również mówiły po angielsku, np.: podczas powitania, pożegnania lub używania
zwrotów grzecznościowych. Dzieci poznają zwyczaje, zabytki, krajobraz Wielkiej Brytanii. Na koniec tego tygodnia
organizowana jest „wirtualna Wycieczka do Londynu", dzięki której dzieci mogły prawie „na żywo” poznać
najważniejsze zabytki Wielkiej Brytanii (w całym przedszkolu były umieszczone dekoracje przedstawiające, np.:
Pałac Buckingham, Big Ben, Most Londyński), poznali królową (portret Elżbiety II), nauczyły się podstaw etykiety
dworskiej, zasady picia i przygotowywania angielskiej herbaty wraz z poczęstunkiem. Również rodzice zostali
zaangażowani do udziału poprzez: przygotowany specjalnie dla rodziców i dzieci "Mały słownik grzecznościowych
zwrotów angielskich", zachęcanie do używania języka angielskiego również w domu, zajęcia otwarte z angielskiego
dla rodziców. Z tygodniem angielskim powiązane są również inne wydarzenia mające na celu rozwój zdolności
i umiejętności wychowanków, takie jak: przygotowane przez grupę 6 - latków przedstawienia w języku angielskim
"Żółw i Zając", przez grupę 4 - latków przedstawienia w języku angielskim "Małe krasnoludki", przez grupę 5 -
latków przedstawienia w "Wesoła kuchnia". Dzieci biorą udział w Ogólnoprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki
Angielskiej "Happy Songs" i konkursie plastycznym "Co mi się kojarzy z Wielką Brytanią". Idea Tygodnia Języka
Angielskiego planowana jest w następnych latach, tak by z każdym rokiem dzieci poznawały kolejne kraje
anglojęzyczne.
Ponadto przedszkole realizuje projekt "Podpisz pieska" promowany przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" mający
na celu pomoc zwierzętom ze schroniska dla bezdomnych psów. Nowatorstwo tego działania polega na tym, iż
oprócz zbierania darów dla piesków ze schroniska, prowadzony jest przygotowany dla poszczególnych grup
wiekowych program edukacji humanitarnej "Mój przyjaciel pies", podczas którego dzieci mają zajęcia edukacyjne
na temat poszanowania praw zwierząt, opieki nad zwierzętami, zasadach bezpiecznego obcowania z psem oraz
zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami pomocy, jaką pies może ofiarować człowiekowi. Zajęcia poszerzone zostały
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o spotkania z prawdziwymi psami oraz ich właścicielami, takimi jak: właściciel schroniska dla zwierząt z psem
Trójpak (pies bez jednej łapy), dogoterapeutka wraz ze swoim psem, która pokazała dzieciom, w jaki sposób
kontakt z psem może pomóc dzieciom niepełnosprawnym, policjanci z psem policyjnym - zapoznanie dzieci z rolą
psa policyjnego, zadaniami jakie pełni na służbie oraz z zasadami bezpieczeństwa w kontakcie z atakującym
psem. Z całą akcją powiązane były również wydarzenia rozwijające zdolności i umiejętności dziecka, takie jak:
przygotowanie przez każdą grupę plakatu związanego z tytułem akcji czyli "Podpisz pieska", konkurs plastyczny pt.
"Mój przyjaciel pies" - wystawa prac konkursowych miała miejsce w Klubie Batalionowym w Zamościu.
Przedszkole uczestniczy również w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Poprzez nowatorskie
działania edukacyjne, takie jak: cykliczne, cotygodniowe wyjścia do Książnicy Zamojskiej, gdzie przedszkolaki
zapoznawane są z literaturą dziecięcą. W ciągu roku szkolnego organizowane są tygodnie tematyczne związane
z twórczością różnych autorów, np.: Tydzień z twórczością Janusza Korczaka – podczas którego dzieci zapoznały
się z biografią pisarza, jego dziełami i działalnością społeczną, zostały przeprowadzone zajęcia w każdej grupie
wiekowej na temat Praw Dziecka według Korczaka. Corocznie akcja kończy się zorganizowaniem tygodnia
tematycznego np. Tydzień z wierszami Juliana Tuwima, w którym odbywa się codzienne czytanie wierszy poety
przez zaproszonych gości, w tym rodziców, pracowników przedszkola i znanych osób (poetka regionalna).
Przeprowadzony został quiz ze znajomości treści wierszy Tuwima i zorganizowane widowisko dla dzieci
i rodziców, przygotowane przez działające w przedszkolu kółko teatralne pt. ”Tuwim Dzieciom”.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

Komentarz:

            
W planowaniu pracy przedszkola wykorzystywane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej. Nauczyciele zachowują proporcje czasowe przeznaczone na zajęcia dydaktyczne, swobodne
zabawy, pobyt dzieci na świeżym powietrzu oraz czynności samoobsługowe, opiekuńcze i organizacyjne.
Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych posłużyły nauczycielom, m.in. do planowania
indywidualizacji pracy z dzieckiem zdolnym i ze specyficznymi potrzebami, uczestnictwa w szkoleniu
prowadzonym przez specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej i warsztatach dla nauczycieli
prowadzonych przez pedagogów niemieckich o tematyce: nauka przez doświadczenie, wykorzystanie
teatru w pracy z dziećmi i pedagogika medialna.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

W przedszkolu planowane są procesy edukacyjne z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu
realizacji podstawy programowej. Planowanie odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego, koncepcję pracy przedszkola oraz aktualne przepisy prawa oświatowego, statut przedszkola oraz
potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. W planowaniu brane są również pod uwagę propozycje
i oczekiwania rodziców. Na tej podstawie opracowywany jest roczny plan pracy przedszkola, plany miesięczne
dostosowane do potrzeb i zainteresowań oraz możliwości poszczególnych grup wiekowych. Dyrektor i nauczyciele
(wywiad) podali, że w przedszkolu nie ma ograniczeń w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji
podstawy programowej. W zestawie programów nauczania są uwzględnione zalecane warunki i sposoby realizacji
podstawy programowej, 1/5 czasu przeznacza się na zabawę, co najmniej 1/5 a w przypadku dzieci młodszych 1/4
dzieci spędzają na powietrzu, najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego
programu wychowania przedszkolnego, 2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie (czynności
organizacyjne, samoobsługowe, opiekuńcze).
Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej. Prowadzący w odpowiednim wymiarze realizowali czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne, przestrzegali proporcji w zastosowaniu gier i zabaw ruchowych, obserwacji, pracy twórczej
i czynnościach porządkowych.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane, a wnioski są wykorzystywane
do planowania wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, na co w ankiecie wskazuje dyrektor oraz w wywiadzie
nauczyciele. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci podczas zajęć i zabaw, analizują wytwory pracy dzieci,
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analizują efekty pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i planują działania wspomagające,
monitorują udział i zachowania dzieci w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach i na spacerach, pozyskują
informacje od specjalistów (psycholog, logopeda), śledzą losy absolwentów, pozyskują informacje od rodziców,
obserwują dzieci podczas zajęć otwartych. W ramach czynności nadzoru pedagogicznego dyrektor analizuje
dokumentację nauczycieli (dzienniki, plany pracy, arkusze informacyjne, arkusze diagnoz, karty monitoringu
wdrażania podstawy programowej).
Dyrektor w wywiadzie podał przykłady wykorzystania wniosków wypływających z monitorowania procesów
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci:

1. Dzieciom, u których stwierdzono problem samodzielności podczas ubierania w szatni, zaplanowano szereg
działań, które miały zwiększyć samodzielność. Zwracano uwagę rodziców na niewyręczanie dzieci,
nauczyciele i asystenci obserwowali i instruowali dzieci na temat prawidłowego ubierania i rozbierania się,
nauczyciele prowadzili szereg ćwiczeń usprawniających czynności samoobsługowe (zakupiono
„przewlekanki, szycie bez igły” do nauki sznurowania, kostki do nauki zapinania guzików).

2. Dzieciom, które miały problem z prezentacją swoich zainteresowań, zaplanowano poszerzenie propozycji
udziału w konkursach i przeglądach, dokonano podziału grup uczestniczących w przedszkolnych
uroczystościach, tak by zwiększyć szansę wystąpienia wszystkich dzieci, zorganizowano wspólne występy
w Klubie Batalionowym.

3. Dzieci z problemami logopedycznymi objęto terapią logopedyczną.
4. Wspierając zainteresowania i rozwój uzdolnień dzieci zapewniono im powszechniejszy udział w konkursach

przedszkolnych, spotkaniach z ciekawymi gośćmi, np.: lekarz, farmaceuta, stomatolog, policjant, leśnik,
którzy omawiają z dziećmi zasady zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa na drogach oraz zwiedzanie
ciekawych miejsc w Zamościu i regionie (wycieczki przyrodnicze).

5. Poszerzając współpracę przedszkola z rodzicami zaplanowano i zorganizowano spotkania ze specjalistami,
np.: warsztaty "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły",
zintensyfikowano współpracę rodziców z psychologiem przez organizowanie cyklicznych spotkań
prowadzonych przez psychologa przedszkolnego w „Akademii Przedszkolaka”.

6. Uwzględniając potrzeby doskonalenia kadry zorganizowano warsztaty prowadzone przez pedagogów
niemieckich z Fachschule fur Sozialpedagogik Schwabisch Hall: nauka przez doświadczenie
(Erlebnispaedagogik), wykorzystanie teatru w pracy z dziećmi (Theaterpaedagogik) i pedagogika medialna
(Medienpedagogik).

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania
nauczycieli

Komentarz:

            
Procesy wspomagania i edukacji dzieci w przedszkolu są efektem współpracy nauczycieli. Nauczyciele
wspierają się w planowaniu i doskonaleniu działań ukierunkowanych na rozwój i edukację dzieci.
Współpracują ze specjalistami (logopedą, psychologiem) w zakresie metod i form pomocy indywidualnej
udzielanej dzieciom.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wszyscy (10)
ankietowani nauczyciele konsultują swoje plany pracy z innymi nauczycielami. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie,
wymieniając wspólne działania, jakie prowadzą przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
wskazali na: wspólne opracowanie i realizuję miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej
i opiekuńczej; planowanie przebiegu imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek, współpracy ze specjalistami
(logopedą, psychologiem), metod i form pracy z grupą i indywidualnej z dzieckiem. Ponadto podali,
że współpracują przy prowadzeniu zajęć, organizacji konkursów wewnętrznych i zewnętrznych.
Nauczyciele analizując procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci czynią to indywidualnie (9) i zespołowo
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(10). Dyrektor w wywiadzie podając sposób analizy wskazał na porównywanie wyników obserwacji
pedagogicznych, na podstawie której są formułowane wnioski dotyczące efektywności prowadzonych procesów.
Nieformalne zespoły do analizy grup wiekowych (w zależności od potrzeb) opracowują sprawozdania z pracy
dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w których dokonują analizy realizacji zadań rocznego planu pracy
przedszkola. Natomiast nauczyciele w każdym miesiącu monitorują realizację podstawy programowej składając
raporty ze zrealizowanych zadań, a na zakończenie roku składają sprawozdanie. W wyniku analiz dostosowują
plany miesięczne do potrzeb dzieci.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci. Dyrektor i nauczyciele (ankieta) podając przykłady wzajemnego wspierania się nauczycieli w pracy
z dziećmi wymienili: wybór programów; tworzenie narzędzi diagnostycznych; organizację warsztatów i szkoleń;
obserwacje koleżeńskie zajęć; konsultacje nauczycieli pracujących w tej samej grupie wiekowej dzieci; wsparcie
psychologa, logopedy i dyrektora w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych; współpracę
w realizacji projektów edukacyjnych i akcji środowiskowych (konkursy, akcje charytatywne, wycieczki i wyjazdy...);
udostępnianie opracowanych pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, planów pracy, publikacji metodycznych;
dzielenie się wiedzą zdobywaną na kursach dokształcających oraz pracę w zespole ewaluacyjnym. W opinii
wszystkich (10) ankietowanych nauczycieli wsparcie, jakie otrzymują w tym zakresie uznają za wystarczające.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

            
W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.
Zdiagnozowana potrzeba pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi wsparcia jest zaspakajana poprzez
realizację zajęć indywidualnych z psychologiem i pedagogiem oraz indywidualizację podczas zajęć
programowych. Dzieci uzdolnione mają możliwość rozwijania swoich talentów na dodatkowo
prowadzonych zajęciach plastycznych, teatralnych, karate, języka angielskiego i francuskiego oraz
tanecznych.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci. Dyrektor i nauczyciele (wywiad) podają,
że diagnozy potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci dokonują na postawie obserwacji (wstępnej i końcowej
dokumentowanej w kartach obserwacji) i wywiadów prowadzonych z rodzicami. Diagnozy dokonuje również
psycholog. Rodzicom, w sytuacjach tego wymagających, proponuje się konsultacje w poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są także obserwacje w czasie zabawy socjotechnicznej. Najczęstsze
potrzeby dzieci, które wynikają z dokonanych diagnoz to: indywidualizacja pracy z dzieckiem (dostosowanie czasu
pracy do potrzeb dzieci, zadawanie dodatkowych, trudniejszych zadań), organizowanie pracy w zespołach.
 
Działania w przedszkolu są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci z uwzględnieniem ich
indywidualnego rozwoju. Dyrektor i nauczyciele w ankiecie podają, że w przedszkolu dzieci są objęte
zindywidualizowanymi działaniami wspomagającymi ich rozwój i edukację. Dzieci uzdolnione uczestniczą
w zajęciach: plastycznych, teatralnych, karate, tanecznych języka francuskiego i angielskiego. Dzieci z problemami
adaptacyjnymi lub innymi trudnościami są objęte zajęciami indywidualnymi prowadzonymi przez psychologa
lub logopedę. Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze, dostosowują dzieciom potrzebującym zadania do ich
możliwości, dodatkowo motywują i udzielają pomocy dzieciom, które mają problemy, np.: z trzymaniem, ołówka,
kredki, pomagają w wycinaniu oraz innych czynnościach manualnych. Zwracają uwagę na zachowanie dzieci
w różnych sytuacjach. Reagują na każdy przejaw sytuacji lęku lub zniechęcenia. Dzieciom zdolnym zwiększają
poziom trudności wykonywanych zadań, dają zadania dodatkowe, tak by się nie nudziły, umożliwiają
autoprezentację poprzez udział w konkursach i przeglądach. Potwierdziły to również obserwacje zajęć prowadzone
podczas badania. Nauczyciele zależnie od indywidualnych predyspozycji dzieci stosowali zasadę stopniowania
trudności. Role i zadania dla dzieci, podczas zabawy, dobierali według ich indywidualnych predyspozycji.
Wspomagali dzieci o wolniejszym tempie pracy, dla potrzebujących wydłużali czas wykonywania zadania, udzielali
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dodatkowego instruktażu. Dzieciom wykonującym zadania sprawniej, umożliwiali wykonanie dodatkowej roli,
zezwalali na dodatkowe działania, np.: pomoc koledze, przyjęcia roli lidera w zabawie, pokaz wykonanego zadania,
pomoc w kolorowaniu pracy. Większość czasu pracowali z całą grupą, zachęcali dzieci do pracy, chwalili
dokładność wykonania zadania, udzielali bieżącej pomocy w odgrywaniu roli, inspirowali do samodzielności. Dzieci
były aktywne podczas całych obserwowanych zajęć. Ankietowani rodzice mają poczucie, że w przedszkolu pracuje
się z ich dzieckiem w sposób, który uwzględnia jego indywidualne możliwości i potrzeby.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Zamościu współpracuje z różnymi podmiotami działającymi
w środowisku oraz podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Przedszkole cyklicznie organizuje
i współorganizuje uroczystości i imprezy z udziałem dzieci. Pozyskiwane informacje na temat potrzeb
i możliwości lokalnego środowiska wykorzystywane są do podejmowania działań, mających na celu
zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego. Wspólnie z podmiotami środowiska lokalnego prowadzone są
działania wpływające na rozwój dzieci.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Według dyrektora i nauczycieli (wywiad)
najistotniejsze działania prowadzone przez przedszkole na rzecz lokalnego środowiska to: włączenie się w akcje
charytatywne: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Ciuszek dla maluszka”, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”,
zbieranie nakrętek dla Natalki i pensjonariuszy z Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, zbieranie karmy dla psów
ze schroniska dla psów w Zamościu, wyjazd do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
z przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dziadka; działania mające na celu integrację środowiska poprzez
prezentację umiejętności dzieci na Festiwalu Sztuk Wszelakich na Rynku Wielkim, organizację konkursów dla
innych przedszkoli; organizację uroczystości przedszkolnych na Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Rodziny, w tym
uroczystości patriotycznej z okazji obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości; redagowanie artykułów
dotyczących pracy przedszkola w prasie lokalnej i TV; prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz spotkania
z rodzicami. Podobne przykłady podali w wywiadzie partnerzy, znajdują one także odzwierciedlenie w analizowanej
dokumentacji przedszkola.

Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Wśród przykładów
wskazywanych przez dyrektora, nauczycieli i partnerów zewnętrznych na poparcie tego sądu można wymienić:
Klub Batalionowy w Zamościu - występy na scenie klubu z okazji 11 listopada, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Rodziny, zakończenia roku przedszkolnego, jasełka; organizowanie pokonkursowych wystaw;
Zespół Szkół Społecznych w Zamościu - współpraca polega na wymianie informacji dotyczących losów
absolwentów przedszkola, umożliwieniu dzieciom przedszkolnym poznania ich przyszłego środowiska poprzez
organizację wycieczek do szkoły, zwiedzanie szkoły, udział dzieci w zajęciach otwartych („Lekcja patriotyzmu”,
„Oznaki Wiosny”), zajęciach szachowych, wspólne oglądanie teatrzyków, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli
we współpracy ze niemiecką szkołą;
Przedszkole Językowe „For Kids” w Zamościu - wspólna organizacja imprez i uroczystości, zabaw;
Książnica Zamojska - warsztaty biblioterapeutyczne (propagowanie właściwego zachowania się w bibliotece,
używania zwrotów grzecznościowych), czytanie książek, oglądanie wystaw organizowanych w pomieszczeniach
biblioteki, m.in. „W krainie szachów”, „Kapliczki przydrożne”, pokonkursowa wystawa ”Czytam i rysuję z energią”
oraz zorganizowanie przedstawień w budynku biblioteki z okazji Dnia Wiosny, np. ”Wróżki Pani Wiosny”,
organizowanie konkursów;
Ochotnicza Straż Pożarna w Zamościu - współpraca przedszkola ze strażą polega na organizacji prelekcji dla
dzieci dotyczących bezpiecznych zachowań, umożliwieniu dzieciom podczas zajęć obserwacji wyposażenia
strażaków;
Policja - udział w dniach otwartych policji i pogadanki o bezpieczeństwie;
 Jednostka Wojskowa - udział w dniach otwartych, zwiedzanie jednostki;
Stowarzyszenie „Abrakadabra”- wyjazdy na lekcje przyrody, organizowanie pikników na terenie stowarzyszenia;
Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach - zbiórka nakrętek, udział w akcji „Pola Nadziei”;
Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie - wyjazd z przedszkolakami z przedstawieniem z okazji Dnia Babci
i Dziadka;
Ogród Zoologiczny w Zamościu - objęcie opieką zwierząt (koza i osioł);
Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu - akcja zbierania karmy i innych potrzebnych rzeczy na rzecz
zwierząt objętych opieką w schronisku, prelekcje, pogadanki z pracownikiem schroniska;
organizacje pozarządowe „Krok za krokiem” – udział w imprezach, np. Festiwalu Sztuk Wszelakich;
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lokalna poetka z Zamościa - spotkania z poezją dziecięca, konkursy, teatrzyki (np. przedstawienie „Pokochaj
cebulę”;
rodzice – uroczystości, imprezy, wyjazdy integracyjne, pomoc w organizacji akcji charytatywnych, imprez
i uroczystości, korzystanie z wiedzy i zawodów rodziców w miejscu pracy (odwiedzanie miejsca pracy rodziców, np.
stomatolog), przekazywanie informacji na temat wychowania;
Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Zamościu - wizyta duszpasterska w przedszkolu , organizacja
mszy św. dla przedszkolaków na zakończenie roku szkolnego, zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”.
Inicjatywami na rzecz środowiska było w opinii dyrektora, np.: przygotowanie we współpracy z rodzicami
„Szlachetnej Paczki” dla pogorzelców z pobliskiej miejscowości, a także zorganizowanie pomocy dla powodzian
z Wilkowa; występy artystyczne dzieci podczas Festiwalu Sztuk Wszelakich na Rynku Wielkim w Zamościu;
inicjatywy kulturalne dla przedszkoli z miasta Zamość, tj. „Przegląd Poezji Jesiennej”, „Przegląd Piosenki
Angielskiej”, widowisko „Tuwim Dzieciom”, teatrzyki dla dzieci; kolędowanie dla mieszkańców miasta na Zamojskiej
Starówce; warsztaty dla nauczycieli z innych przedszkoli (plastyczne, muzyczno - ruchowe); zapewnienie opieki
dzieciom w czasie wakacji (Tygodnie wakacyjne); organizacja imprez kulturalnych - cykliczne imprezy (Dzień Babci
i Dzień Dziadka, jasełka, Piknik Rodzinny, Dni Otwarte, przedstawienie patriotyczne i mikołajki w Klubie
Batalionowym „przedszkolaki na wielkiej scenie”. Dotychczas z zasobów przedszkola na zasadach non - profit
korzystali rodzice (były to zebrania grupowe, kontakty indywidualne, uczestnictwo w uroczystościach
przedszkolnych) oraz mieszkańcy pobliskiego osiedla uczestnicząc w Pikniku Rodzinnym. Ponadto przedszkole
udostępniło pomieszczenia na prowadzenie zajęć językowych przez Szkołę Języków Obcych "Bacalarus",
warsztatów plastycznych dla nauczycieli z innych przedszkoli.
W dokumentacji przedszkola znajdują się następujące informacje wskazujące na współpracę z różnymi podmiotami
działającymi w środowisku: umowy partnerskie o współpracy, porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół
Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, zaproszenia, plan współpracy z Jednostką Wojskową 3391
w Zamościu, w tym z Klubem Batalionowym, umowa – honorowa adopcja zwierzęcia (koza, osioł), podziękowania,
strona internetowa przedszkola, gdzie znajduje się galeria zdjęć z różnych działań we współpracy ze środowiskiem
(np. przedszkola z miasta Zamość, Klub Batalionowy w Zamościu, Przedszkole Językowe "For Kids", Książnica
Zamojska, Ochotnicza Straż Pożarna w Zamościu, Policja, Stowarzyszenie „Abrakadabra”, Hospicjum Santa Galla
w Łabuńkach, Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie).

Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska oraz prowadzi działania, które mają
na celu zaspokojenie tych potrzeb. Dyrektor w badaniu ankietowym podał, że przedszkole w tym i poprzednim
roku szkolnym zbierało informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje poprzez
rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk i rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, pracownikami
oraz śledzenie informacji w mediach. Zdaniem dyrektora, nauczycieli, rodziców i partnerów zewnętrznych potrzeby
środowiska, które przedszkole może zaspokoić i zaspokaja to, m.in.: zapewnienie wsparcia dla rodziców
w zakresie opieki nad dziećmi (także w okresie wakacyjnym); zapotrzebowanie na edukację przedszkolną dla
dzieci z miasta i ościennych gmin; wydłużenia czasu pracy przedszkola (zgodnie z potrzebami rodziców);
przyjmowanie do placówki dzieci 2,5 letnich; niesienie pomocy innym (udział w akcjach charytatywnych);
uczestnictwo dzieci w imprezach kulturalnych (wspólne przedsięwzięcia, występy, wystawy prac pokonkursowych);
organizacja dla dzieci z zamojskich przedszkoli imprez, konkursów; zebrania z rodzicami (grupowe, kontakty
indywidualne, uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych, warsztaty dla rodziców wspólnie z dziećmi) oraz
zapewnienie dodatkowych miejsc pracy.

Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania. Z informacji
uzyskanych od dyrektora w czasie wywiadu wynika, że przedszkole w tym i poprzednim roku szkolnym prowadziło
działania realizowane z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, m.in. były to:

imprezy kulturalne - organizacja imprezy patriotycznej z okazji 11 listopada i imprezy środowiskowej - Piknik
Rodzinny we współpracy z rodzicami;
spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji, straży pożarnej, służby zdrowia dotyczące
bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia;
akcje charytatywne, np.: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”;
zapoznawanie dzieci z zawodami rodziców (sprzedawca, nauczyciel, lekarz);
rozszerzenie oferty językowej dla dzieci - dodatkowe zajęcia języka angielskiego.

Rodzice dodali, że przedszkole wykorzystuje wszystkie zasoby środowiska, które może „to, co jest w środowisku,
to przedszkole zapewnia” [wypowiedź rodzica]. Partnerzy zewnętrzni przedszkola podczas wywiadu podali,
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że placówka współpracuje z wieloma instytucjami i jest to współpraca systematyczna, prowadzona od wielu lat, np.
dzieci odwiedzają Książnicę Zamojską, gdzie słuchają utworów czytanych przez pracowników biblioteki, zwiedzają
wystawy, uczestniczą w spotkaniach autorskich, biorą udział w teatrzykach, konkursach, warsztatach biblioterapii,
uczą się korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dodali, że przedszkole wykorzystuje obiekty miejskie, np. ZOO,
kino, basen, obiekty Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej i innych, ściśle współpracuje z okolicznymi
przedszkolami. Przedszkole i rodzice współpracują w wychowaniu „trudnych” dzieci. Dzieci uczestniczące
w wywiadzie stwierdziły, że ostatnio były na wycieczce na Bukowej Górze, gdzie „są ładne widoki, można spotkać
dużo zwierząt”, „mogłam jechać bryczką” [wypowiedzi dzieci], wycieczce do Lublina, gdzie był teatr oraz wycieczce
„na lody, które nie spadają (można było je odwracać)” [wypowiedź dziecka]. Dzieci miło wspominają jazdę
na gokartach.
Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. Z wypowiedzi
dyrektora i nauczycieli (wywiad) wynika, że dzięki współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w lokalnym
środowisku dzieci przezwyciężają nieśmiałość, uczą się aktywności, odwagi, właściwych zachowań w miejscach
publicznych, poznają środowisko, rozwijają poczucie przynależności do środowiska lokalnego; zdobywają nowe
doświadczenia; rozwijają wiedzę w różnych obszarach edukacji; uczą się wrażliwości na potrzeby innych;
zdobywają wiedzę o życiu, obyczajach i historii miasta; poznają zawody. Ważne znaczenie zdaniem rozmówców
ma także nabywanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Nauczyciele dodali,
że wnioski na temat korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami
działającym w lokalnym środowisku wyciągają przede wszystkim na podstawie obserwacji przedszkolaków,
rozmów z dziećmi i ich rodzicami oraz nauczycielami szkół podstawowych. Rodzice podczas wywiadu grupowego
dodali, że przedszkole organizuje zajęcia, które dają dzieciom szansę na spotkanie z ludźmi spoza przedszkola.
Wtedy to one poznają coś nowego, uczą się, obserwują, poszerzają wiedzę, poznają różne zawody,
przezwyciężają lęki w kontaktach z innymi, uczą się zasad bezpieczeństwa (znają numery alarmowe), a poznane
zawody stają się dla nich inspiracją do zabawy - dzieci odgrywają scenki dramy, np. jak zachować się trudnych
sytuacjach.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do
przedszkola

Komentarz:

            
Przedszkole zbiera informacje o losach byłych podopiecznych z różnych źródeł. Informacje
o absolwentach przedszkola wykorzystywane są w procesie doskonalenia pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Przedszkole przygotowuje dzieci do dalszego kształcenia i funkcjonowania społecznego.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych. Zdaniem dyrektora i nauczycieli przedszkole systematycznie
zbiera informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. W przedszkolu prowadzona jest księga
wychowanków, w której odnotowuje się szkoły, do których uczęszczają absolwenci przedszkola. W ramach
współpracy ze szkołami podstawowymi prowadzone są rozmowy z nauczycielami, obserwacje dzieci podczas
wspólnych imprez i uroczystości, a także prowadzone są rozmowy z dziećmi w szkole. Informacje pozyskiwane są
także od rodziców.

Wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Dyrektor i nauczyciele w wywiadach stwierdzili, że pozyskane informacje zwrotne o losach dzieci
są wykorzystywane do analizy efektywności pracy przedszkola, ponadto dostarczają informacji na temat adaptacji
i funkcjonowania dzieci w nowym środowisku, w szkole podstawowej. Wpływają również na wybór metod i form
pracy z dziećmi, służą także do modyfikacji planów pracy nauczycieli.

Przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego. Z ankiety skierowanej do dyrektora i nauczycieli
wynika, że ich absolwenci nie mieli problemów z adaptacją w środowisku szkolnym. Dyrektor dodał , że pojawiały
się pojedyncze przypadki, dotyczące trudności adaptacyjnych dzieci w nowym środowisku (szczególnie
na początku roku szkolnego).
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Przedszkole przygotowuje do dalszego kształcenia. W opinii uczestniczących w wywiadzie rodziców
przedszkole przygotowuje do nauki w szkole podstawowej: dzieci wykonują wiele czynności manualnych,
z wykorzystaniem różnych materiałów, wdrażają się do nauki pisania, uczą się pracy w grupie, samodzielności,
systematyczności, odpowiedzialności, rozwijają koncentrację i sprawność ruchową. Biorący udział w wywiadzie
partnerzy także stwierdzili, że przedszkole przygotowuje do nauki w szkole podstawowej - prowadzone zajęcia
programowe dostosowane są do potrzeb i zainteresowań dzieci. Przedszkolaki, m.in.: mają zapewnioną edukację
językową (język angielski i francuski), możliwość korzystania z dóbr kultury, liczne wycieczki, zapewnioną pomoc
psychologa i logopedy „daje to duże korzyści w przyszłej nauce” [wypowiedź partnera]. Ponadto umożliwia się
dzieciom udział w imprezach i uroczystościach przygotowując w ten sposób do funkcjonowania w społeczeństwie,
na zajęciach stosuje się aktywne formy i metody pracy (dba się o rozwój manualny przedszkolaków), prowadzi się
zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, troszczy się o właściwe odżywianie dzieci.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Komentarz:

            
Placówka prowadzi działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć swoich wychowanków,
a także mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Rodzice i przedstawiciele lokalnego
środowiska postrzegają placówkę jako instytucję dbającą o jakość kształcenia i dobre relacje z nimi.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego
wychowanków. Przedszkole w różnorodny sposób upowszechnia w środowisku lokalnym podejmowane działania.
Dyrektor w ankiecie oraz uczestniczący w wywiadzie rodzice i partnerzy wskazali, że przedszkole zamieszcza
informacje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach dzieci na stronie internetowej placówki, przedszkolnych
tablicach ogłoszeń, w lokalnych mediach (np. gazeta „Dziennik Wschodni”, Zamojska Telewizja Kablowa),
wydawanej gazetce „Wesołe Słoneczko” oraz podczas lokalnych uroczystości. Rodzice dodali, że o wszelkich
informacjach dowiadują się także bezpośrednio od nauczycieli w codziennych kontaktach. Dyrektor, jako przykłady
działań informacyjnych wskazał, m.in. na: zdany przez dzieci egzamin pierwszego stopnia karate (biały pas); liczne
sukcesy w konkursach plastycznych (ostatnio III miejsce w powiatowym konkursie "Moje wymarzone wakacje"
organizowanym przez Krainę Zabaw Jaś i Małgosia); rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych (Bacalarus);
podpisanie umowy o współpracy z Zespołem Szkół Społecznych w Zamościu; organizację zajęć w miesiącach
wakacyjnych. W ocenie prawie wszystkich ankietowanych rodziców (17 z 18) otrzymywane informacje na temat
osiągnięć przedszkola są wystarczające.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków.
Dyrektor w ankiecie, jako najważniejsze osiągnięcia przedszkola w ostatnim czasie, wymienił „nowoczesny plac
zabaw, pełne oddziały (brak wolnych miejsc); duża grupa zadowolonych rodziców” [wypowiedź dyrektora].
Natomiast biorący udział w wywiadzie rodzice i partnerzy podali, że w ostatnim czasie przedszkole upowszechniło
informacje o osiągnięciach dzieci w konkursach: pięknego mówienia, piosenki, plastycznym „U progu kariery”,
konkursie plastycznym „Czytam i rysuję z energią” (także w ogólnopolskim konkursie plastycznym), konkursie
plastycznym zorganizowanym w ZOO. Słyszeli również o sukcesach dzieci w zawodach sportowych,
prowadzonych akcjach charytatywnych i kulturalnych. Rodzice i partnerzy poinformowali, że informacje o
osiągnięciach dzieci i przedszkola wyeksponowane są w placówce (wyróżnienia, dyplomy, podziękowania),
na tablicach ogłoszeń, a także można się o nich dowiedzieć z lokalnych mediów („Dziennik Wschodni”, Zamojska
Telewizja Kablowa) oraz strony internetowej przedszkola i innych instytucji, np. Klub Batalionowy.

Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Z ankiety
skierowanej do rodziców wynika, że 13 z 18 rodziców zostało poinformowanych o korzyściach wynikających
z faktu, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, 5 respondentów nie otrzymało takiej informacji. Dyrektor
w badaniu ankietowym podał, że nie ma potrzeby docierania ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłały swoich
dzieci do przedszkola, ponieważ placówka cieszy się dużą popularnością i jest więcej chętnych, aniżeli miejsc
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w przedszkolu. Dodał, że placówka promuje w środowisku wartość edukacji przedszkolnej. Uczestniczący
w wywiadzie nauczyciele także stwierdzili, że promują w środowisku edukację przedszkolną poprzez stronę
internetową przedszkola oraz lokalne strony internetowe, np. Moje Miasto Zamość, prasę, lokalną telewizję, gdzie
prezentowane są zdjęcia z imprez okolicznościowych, filmy z uroczystości, wyjść, wycieczek, spotkań z ciekawymi
ludźmi oraz osiągnięcia dzieci (dyplomy, wyróżnienia), zaświadczenia o udziale w akcjach organizowanych przez
inne instytucje oraz informacje o udziale dzieci w różnych akcjach organizowanych na terenie miasta, np.
kolędowanie na Rynku Wielkim, występy podczas Festiwalu Sztuk Wszelakich. Ważne znaczenie w tym zakresie
spełnia także prezentowanie umiejętności dzieci w czasie imprez i uroczystości środowiskowych oraz
organizowanie wystaw pokonkursowych, np. w Klubie Batalionowym „Anioły i aniołeczki”, Książnicy Zamojskiej
„Czytam i rysuję z energią”.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość
kształcenia. Wszyscy ankietowani rodzice (18) mają poczucie, że przedszkole dba o jakość kształcenia. Podobną
opinię wyrazili uczestniczący w wywiadzie rodzice, którzy podkreślili, że nauczyciele utrzymują indywidualne
kontakty z rodzicami, organizują szkolenia, proponują pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedy,
psychologa. Ponadto przedszkole stale wzbogaca swoją ofertę edukacyjną (np. dodatkowe zajęcia języka
angielskiego i francuskiego, karate), organizuje konkursy, w których dzieci odnoszą sukcesy, dobrze przygotowuje
do wystąpień publicznych (np. Piknik Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka). W opinii biorących udział w wywiadzie
partnerów, przedszkole dba o jakość kształcenia, poszukuje atrakcyjnych partnerów do współpracy (partnerzy
dobierani są w celu poprawy jakości pracy przedszkola), rozwijana jest współpraca zagraniczna, wyposaża się
dzieci w wszechstronną wiedzę i umiejętności, umożliwia się przedszkolakom udział w różnych przedsięwzięciach,
konkursach i imprezach, współpracuje się z rodzicami. Ważne znaczenie spełnia także dbanie o estetykę wnętrz,
wzbogacanie wyposażenia placu zabaw i sal dydaktycznych. Partnerzy podkreślili, że „w przedszkolu stawia się
na kulturę”, dzieci są bardzo dobrze przygotowane do nauki w szkole, mają dużo atrakcyjnych zajęć w przedszkolu
i w instytucjach środowiska, a nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i wspierają rodziców.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o relacje
z lokalnym środowiskiem. Świadczą o tym wyniki ankiet, w których wszyscy rodzice (18) powiedzieli, że ich
zdaniem nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy z rodzicami. Także partnerzy
zewnętrzni są przekonani, że nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy z rodzicami.
Podczas wywiadu powiedzieli, że nauczyciele dbają o współpracę, są dostępni, oprócz bieżącego kontaktu
organizują różne formy wsparcia rodziców, „rodzice mają stałą pomoc od przedszkola i to cenią” [wypowiedź
partnera], traktowani są podmiotowo. Rodziców w wychowaniu dzieci wspiera także psycholog i logopeda. Czas
pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań rodziców, „sprzyja im, mogą realizować się w pracy
zawodowej”. Dzieci na terenie przedszkola mają możliwość korzystania z badań lekarskich. Podkreślili, że zajęcia
w małej grupie (17 osobowe) prowadzi nauczyciel, który jest wspierany pomocą asystenta, co ma lepszy wpływ
na organizację pracy indywidualnej z dziećmi.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami

Komentarz:
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Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości.
Chętnie angażują się w działania placówki, m.in. imprezy i uroczystości oraz akcje charytatywne. Ważne
jest, że przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu. Największym zainteresowaniem cieszą się
wskazówki od nauczycieli.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości.
Rodzice w ankiecie powiedzieli, że informują przedszkole o swoich opiniach na temat jego pracy w następujących
formach:

indywidualne rozmowy poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (16 z 18);
zebrania rodziców (12 z18);
przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/grupowych (8 z 18);
indywidualne rozmowy w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (6 z 18).

Z wypowiedzi rodziców wynika również, że mają poczucie, iż nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci
na ich opinie dotyczące działalności przedszkola (17 z 18) oraz, że zostali poinformowani o dniach i godzinach,
w których można porozmawiać indywidualnie z wychowawcami grup (13 z 18). Pięciu rodziców podało, że nie
posiada takiej wiedzy. Wszyscy rodzice mają także przekonanie, że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość
czasu na kontakty z rodzicami (18). Te same formy kontaktów wymienił w ankiecie dyrektor oraz nauczyciele
podczas wywiadu, którzy dodatkowo wskazali na ankiety oraz to, że rodzice w każdym czasie, zależnie od potrzeb
i okoliczności, mogą kontaktować się z nauczycielami. W czasie obserwacji placówki zauważono, że na tablicy
informacyjnej i plakatach (teren szatni, korytarze, drzwi i miejsca przy wejściu do sal) wywieszone są bieżące
informacje dla rodziców o działaniach przedszkola, planowanych akcjach, konkursach, wycieczkach, wyjściach,
teatrzykach. Przedszkole prowadzi także stronę internetową, na której podane są dane adresowe, numery
do kontaktu z pracownikami i adres e-mail, dane takie znajdują się także w redagowanej przez przedszkole
gazetce.

Rodzice mają wpływ na działania przedszkola. Na podstawie rozmowy z rodzicami (wywiad) można stwierdzić,
iż rozstrzygali oni o organizacji pracy przedszkola (godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb
rodziców), wskazywali dni wolne od zajęć, uzgadniali harmonogram dnia (dzieci nie muszą spać) oraz uczestniczyli
w modyfikacjach jadłospisu. Rodzice mieli również wpływ na rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych, organizację
uroczystości, wycieczek i wyjść, programowanie zajęć w grupach. Rodzice ocenili, że ich wpływ na pracę
przedszkola jest wystarczający, „wszystkie działania w przedszkolu są z nami uzgadniane, konsultowane". Wśród
ankietowanych rodziców także przeważa odczucie, iż mają wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu (14 z 18),
ale pozostali (4) mają odmienne zdanie. Dyrektor podczas wywiadu podał, że rodzice mają wpływ na działania
przedszkola w kwestiach: dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Zdaniem dyrektora (ankieta)
przykładami konkretnych decyzji, na które rodzice mieli największy wpływ był: czas pracy przedszkola, modyfikacje
jadłospisu, wskazywanie miejsc do organizacji wycieczek, oferta zajęć dodatkowych. W dokumentacji przedszkola
znajdują się ankiety skierowane do rodziców, z których wynika, że podejmowali oni decyzje dotyczące powyższych
kwestii.

Rodzice opiniują działania przedszkola. Rodzice (14 z 18) w badaniu ankietowym zadeklarowali, że ich opinie
mają wpływ na działania przedszkola, 3 rodziców nie ma takiego poczucia. Należy zauważyć, że większość
rodziców (12 z 18) poinformowała, że nie zna przykładów wpływu rodziców na działania przedszkola, chociaż 5
rodziców zadeklarowało, że taką informację posiada. Rodzice podczas wywiadu również podali, że dyrekcja
przedszkola lub nauczyciele proszą ich o opinie dotyczące działań przedszkola na początku roku, a także
w sytuacjach bieżących wynikających z pracy przedszkola. Dodali, że w każdym dniu dyrekcja jest dostępna,
można zadzwonić, wysłać SMS. Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika, że rodzice opiniowali organizację
pracy przedszkola - podjęcie decyzji o otwarciu przedszkola, wydłużenie czasu pracy przedszkola, wyjścia do kina
(repertuar), miejsca wycieczek a także modyfikacje jadłospisu.

Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem. Wszyscy ankietowani rodzice (18) zadeklarowali,
że brali udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, a (7) również w ich przygotowaniu. Dziesięciu
uczestniczyło w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (lokalne festiwale,
konkursy, debaty, akcje społeczne i charytatywne itp.); (8) w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych
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przez przedszkole; (2) w konsultacjach, debatach organizowanych przez przedszkole; (1) współpracował
merytorycznie z przedszkolem, dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami. Prawie wszyscy (17 z 18) rodzice
uważają, że nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na bliskiej współpracy z rodzicami. Dyrektor
i nauczyciele wskazali także na zaangażowanie rodziców w powyższe działania, dodając jeszcze udział rodziców
w konkursach organizowanych przez przedszkole oraz wspólnych zabawach i ćwiczeniach dzieci z rodzicami
prowadzonych metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne z elementami muzykoterapii i relaksacji. W ocenie kadry
pedagogicznej zaangażowanie rodziców jest duże.

Z badania wynika, że przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. Wszyscy
ankietowani rodzice (18) powiedzieli, że są regularnie z inicjatywy nauczyciela informowani o tym, jak rozwija się
ich dziecko oraz, że nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola przekazywali im, w jaki sposób mogą wspierać
rozwój swojego dziecka. Rodzice wymienili te formy wsparcia, które prowadzi przedszkole lub pośredniczy
w dostępie do nich: warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze (17 wskazań), pomoc psychologa
na terenie przedszkola i wskazówki od nauczycieli (po 16 wskazań), pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej
(1 wskazanie). Z badania wynika również, że rodzice najczęściej korzystają z indywidualnych wskazówek
od nauczycieli (17 z 18), pomocy psychologa (5 z 18) oraz zajęć warsztatowych w przedszkolu (4 z 18). Rodzice
uważają, że wsparcie, jakie otrzymują w przedszkolu jest wystarczające (13 z 18). Pięciu rodziców nie ma takiego
poczucia. Rodzice podczas wywiadu podali, że w przedszkolu jest kontynuacja pracy rodziców dotycząca
wychowania dzieci, nauczyciele udzielają wskazówek, jak postępować z dzieckiem, aby był jednolity front
oddziaływań - w przedszkolu i w domu. Przedszkole organizuje konsultacje z logopedą i psychologiem, warsztaty
dla rodziców (np. jak rozmawiać z dzieckiem, granice wychowania), również sporządzane są przez psychologa
opinie psychologiczne, psycholog także uczestniczy w spotkaniach z rodzicami, indywidualnych konsultacjach.
Zdaniem rodziców biorących udział w wywiadzie wszystkie działania przedszkola są dla nich przydatne, „bo
propozycje, jakie otrzymujemy od nauczycieli przynoszą efekty” [wypowiedź rodzica]. Nauczyciele i dyrektor
(wywiady) za najważniejsze formy wspierania rodziców w wychowaniu uznali: rozmowy indywidualne (codzienne
kontakty) z wychowawcą, zebrania z rodzicami (udzielanie wskazówek, pogadanki na temat aktualnych potrzeb
w zakresie wychowania), organizowanie warsztatów dla rodziców - cykl 10 spotkań z psychologiem. Dyrektor
ponadto wskazał na rozmowy indywidualne z psychologiem, logopedą (w tym rozmowy telefoniczne),
udostępnianie materiałów informacyjnych dla rodziców na tablicach ogłoszeń i w gazetce przedszkolnej „Wesołe
Słoneczko” (Kącik dla Rodziców) oraz na stronie internetowej przedszkola. Dodał, że każdego roku w sierpniu,
organizowane są spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci, które rozpoczną edukacje przedszkolną.
W dokumentacji psychologa znajdują się informacje dotyczące udzielania wsparcia rodzicom i dzieciom oraz
prowadzenia warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Oferta programowa przedszkola uwzględnia potrzeby dzieci, umożliwia realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, obejmuje nowatorskie rozwiązania programowe i jest
w pełni akceptowana przez rodziców.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane oraz realizowane z wykorzystaniem
wszystkich zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.

3. Dyrekcja motywuje nauczycieli do wspólnego rozwiązywania problemów i doskonalenia warsztatu
pracy, stwarza warunki do podejmowania działań kreatywnych, co przekłada się na upowszechnianie
ich wiedzy i doświadczenia.

4. Podejmowane przez nauczycieli, we współpracy ze specjalistami i rodzicami, działania mają na celu
wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz wyrównywania szans edukacyjnych. 

5. Wspólna refleksja pracowników nad skutecznością realizowanych działań, służy podejmowaniu
atrakcyjnych metod i form pracy przygotowujących dzieci do funkcjonowania społecznego i dalszego
kształcenia.

6. Przedszkole w szerokim zakresie wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego w edukacji
przedszkolnej, co wpływa korzystnie na rozwój dzieci i skutkuje dobrym ich przygotowaniem
do kolejnego etapu edukacyjnego.

7. Pozyskiwane informacje o losach absolwentów przedszkola służą do oceny skuteczności
podejmowanych działań i doskonalenia pracy placówki.

8. Codzienna praca z dziećmi oraz działania ukierunkowane na promocję edukacji przedszkolnej
w środowisku, skutkują postrzeganiem placówki jako dbającej o jakość kształcenia i dobre
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

9. Przedszkole stwarza rodzicom możliwość dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola, a także
włącza ich w realizowane w placówce przedsięwzięcia.

10. W opinii rodziców działania przedszkola w zakresie wspierania ich w wychowaniu i rozwoju dzieci
oraz wskazywania różnych form pomocy udzielanych przez instytucje zewnętrzne są wystarczające
i przydatne. 
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Procesy  
Przedszkole ma koncepcję pracy B
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają
charakter zorganizowany

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które
uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego B
Rodzice są partnerami B
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