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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji.
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 18-06-2012 - 26-06-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Stanisław Jachimczuk, Aneta Tywoniuk-Małysz.

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 11

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

11

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni

10

Dzieci Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele najstarszej
grupy

21

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

48

Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

12

Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 6
Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd
Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 2

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Tomaszów Lubelski

Ulica Tomasza Zamojskiego

Numer 14

Kod pocztowy 22-600

Urząd pocztowy Tomaszów Lubelski

Telefon 0846659287

Fax

Www

Regon 95107786800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 140

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 12

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

11.67

Województwo LUBELSKIE

Powiat tomaszowski

Gmina Tomaszów Lubelski

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Raport, do lektury którego Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej, całościowej
przeprowadzonej w czerwcu 2012 roku w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Poniżej znajdą
Państwo najważniejsze informacje o przedszkolu wynikające z przeprowadzonych badań w zakresie obszarów:
efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
procesy zachodzące w przedszkolu, funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym i zarządzanie
przedszkolem.
Przedszkole Miejskie nr 2 w Tomaszowie Lubelskim jest placówką publiczną prowadzoną przez Urząd Miasta
Tomaszów Lubelski, znajduje się w osiedlowej, centralnej części miasta. Baza i warunki lokalowe przedszkola
sprzyjają realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Teren przedszkola jest ogrodzony
i zagospodarowany pod kątem potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, co zapewnia im możliwość
aktywności na świeżym powietrzu. Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, a sale
zajęć urządzone są estetycznie z wyodrębnionymi miejscami do różnorodnej aktywności i do odpoczynku dla
dzieci. Placówka zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo. Kadra pedagogiczna i obsługa dokłada starań, by
dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia.
Przyjęta koncepcja pracy przedszkola powoduje, że działania są planowane, a ich realizacja służy rozwojowi
dzieci. W pracy przedszkola szczególny nacisk kładzie się na wszechstronny rozwój dzieci w oparciu
o zróżnicowaną ofertę, dostosowaną do potrzeb dzieci, ich zainteresowań i możliwości oraz zgodną
z oczekiwaniami rodziców. Przedszkole realizuje zajęcia obowiązkowe w oparciu o podstawę programową
wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe np. język angielski, taneczne, rytmikę, karate, zajęcia
korekcyjne i logopedyczne.
Nauczycielki systematycznie diagnozują postępy w rozwoju dzieci, dokonują analizy stopnia opanowania wiedzy
i umiejętności w zakresie poszczególnych grup wiekowych. W oparciu o uzyskane informacje trafnie planują
działania dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze i realizują zamierzenia. W ramach kształtowania różnych
umiejętności i rozwijania zainteresowań dzieci przedszkole, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zachęca
wychowanków do udziału w konkursach, akcjach charytatywnych i proekologicznych, przygotowuje ich
do występów artystycznych i innych przedsięwzięć na rzecz instytucji i organizacji działających w środowisku.
Przedszkole zapewnia dzieciom dostęp do ośrodków kultury, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
imprezy i uroczystości integrujące lokalne środowisko. Dzieci otrzymują za udział w konkursach
i przedsięwzięciach podziękowania, nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy, które zdobią przedszkolne
korytarze, galerię oraz stronę internetową.
W przedszkolu panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, co sprzyja szybkiej adaptacji dzieci, szczególnie
najmłodszych, do warunków przedszkolnych. Pracę przedszkola cechuje ponadto: indywidualne podejście
do każdego dziecka zgodnie z jego zainteresowaniami i potrzebami, rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia
nauki w szkole, różnorodność w działaniu, otwartość na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Rodzice aktywnie uczestniczą w działaniach organizowanych przez placówkę oraz w podejmowaniu decyzji
dotyczących, m.in.: zajęć dodatkowych, organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek, poprawy bazy
i wyposażenia.
W opinii rodziców i przedstawicieli lokalnego środowiska przedszkole dba o jakość przygotowania dzieci do szkoły
i promocję wychowania przedszkolnego w środowisku. Pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej
pracy. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez organizowane spotkania ze specjalistami z poradni
psychologiczno – pedagogicznej, konsultacje indywidualne i grupowe, porady w kąciku dla rodziców.
Z funkcjonowania przedszkola zadowoleni są rodzice, partnerzy i samorząd. Dzieci lubią swoje przedszkole, a jego
absolwenci dobrze radzą sobie w szkole, co zgodnie potwierdzają rodzice i nauczyciele.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Przedszkole Samorządowe nr 2 w Tomaszowie Lubelskim uczestniczy
w realizacji trzyletniego projektu „Małe przedszkole” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach realizacji projektu zorganizowano grupę 16 dzieci
z rodzin o niskich dochodach, przystosowano i wyposażono pomieszczenie dla dzieci oraz zatrudniono dodatkowy
personel.
W przedszkolu opracowano i wdrożono programy autorskie, m.in.: „Niebezpieczne ścieżki ciekawości dziecka”,
„Ruch i muzyka w przedszkolu”, „Gimnastyka buzi i języka”, „Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań
służących zdrowiu”,
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Tomaszowie Lubelskim dzieci nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Potrafią działać
samodzielnie oraz w grupie. Opanowały umiejętności w zakresie samoobsługi na poziomie wynikającym
z norm rozwojowych. W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. Oferta
zajęć dodatkowych (zajęcia rytmiczne, taneczne, karate) włączonych w pakiet dostępny bez żadnych
ograniczeń dla wszystkich dzieci, sprzyja wspieraniu działań twórczych dzieci. Placówka diagnozuje
i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje i wdraża wnioski z tych
analiz.

Dzieci potrafią działać samodzielnie. Z ankiet skierowanych do rodziców i wywiadu z pracownikami
niepedagogicznymi wynika, że w grupach najstarszych (5-6-latki) większość dzieci potrafi załatwiać potrzeby
fizjologiczne, ubierać i rozbierać się, myć ręce i twarz, posługiwać sztućcami. W ankietach rodzice stwierdzili,
że ich dziecko potrafi samodzielnie: załatwiać potrzeby fizjologiczne (48 z 48), poprawnie trzymać łyżkę (48 z 48),
myć ręce i twarz (48 z 48), rozbierać się (48 z 48), ubierać się (46 z 48) oraz zapinać guziki (41 z 48).
Zdaniem pracowników niepedagogicznych (wywiad) pojedyncze dzieci 3 i 4 letnie mają trudności z wiązaniem
butów i zapinaniem guzików. Podczas obserwacji zajęć w grupach najstarszych (5 i 6 latki) zespół badawczy
stwierdził, że dzieci potrafią samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce i twarz, zapinać guziki
i rozbierać się.
Dzieci potrafią działać w grupie. Dyrektor (wywiad) stwierdził, że przedszkole uczy współpracy poprzez zabawy
integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchowe itp. Prowadzone są również zajęcia umożliwiające
pracę w zespołach, grupach zadaniowych oraz poprzez pełnienie przez dzieci dyżurów i wykonywanie prac
zadaniowych na rzecz grupy. Dyrektor zwrócił uwagę na to, że dzieci samodzielnie lub z pomocą nauczycieli
wykonują zadania w czasie zajęć np. prace plastyczne. Dzieci współdziałają podczas zabaw i zajęć na powietrzu,
dzieci starsze pomagają młodszym w czasie dyżuru.
Zespół badawczy podczas obserwacji zajęć stwierdził, że nauczyciele podczas zajęć stosują formy pracy
zespołowej. Wszystkie dzieci podczas zajęć i zabaw w sali bawią się i/lub uczą w grupie z rówieśnikami, a także
wspierają się przy wykonywaniu zadań poleconych przez nauczyciela lub w trakcie zabawy.
Z obserwacji placówki wynika, że dzieci bawią się w grupach jednolitych wiekowo pod opieką i nadzorem
wychowawców.
W wywiadzie dzieci powiedziały, że w przedszkolu ostatnio nauczyły się: „kultury, cierpliwości, różnych literek,
czytać, pisać, tańczyć, malować, dodawać, odejmować, sylabować, różnych piosenek, wierszyków, jak trzymać
widelec i łyżkę, grzecznie i zgodnie bawić, nie psuć zabawek, jeść w przedszkolu sałatki”. Ostatnio na zajęciach
dzieci nauczyły się: „bawić się, sylabować i piosenki.”

W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. W wywiadzie dzieci stwierdziły,
że lubią chodzić na spacery, ponieważ mogą „bawić się na dworze, na palcu zabaw i grać w piłkę”.
W ankietach nauczyciele i dyrektor wskazali sposoby wspierania rozwoju aktywności ruchowej dzieci poprzez
organizację zajęć aktywizujących prowadzonych przez specjalistów (np. rytmika, taniec), które są włączone
w podstawowy pakiet zajęć, dostępny bez żadnych ograniczeń dla wszystkich dzieci oraz zajęcia karate.
W wywiadzie nauczyciele i dyrektor uzupełnili, że aktywizacja ruchowa jest włączona w pakiet zajęć prowadzonych
przez nauczyciela opiekującego się grupą. Aktywności ruchowej sprzyjają również ćwiczenia poranne, zabawy
ruchowe w sali i na powietrzu, spacery, wycieczki, ruch w kontakcie z przyrodą. W wywiadzie partnerzy stwierdzili,
że w przedszkolu istnieją warunki sprzyjające aktywności ruchowej. Aktywności sprzyjają: przestronne sale,
położenie przedszkola z dala od ruchu ulicznego, bezpieczny i ogrodzony plac zabaw, życzliwy personel, ciepła
i miła atmosfera, poczucie bezpieczeństwa poprzez monitoring wizyjny zainstalowany w placówce. Zdaniem
partnerów przedszkole stwarza możliwości do aktywności ruchowej dzieci poprzez ich udział w leśnych ścieżkach
edukacyjnych. Przedszkole organizuje również rodzinne rajdy rowerowe, np. z okazji Dnia Ojca.
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Z obserwacji zajęć wynika, że zaangażowanie nauczycieli podczas zajęć daje możliwość aktywności ruchowej
dziecka podczas zajęć w grupie przez całe zajęcia lub przez ich większość. Podczas obserwacji placówki zespół
badawczy stwierdził, że infrastruktura przedszkola zapewnia dzieciom możliwości aktywności ruchowej. Za
budynkiem przedszkola jest obszerny, trawiasty plac, na którym odbywają się zajęcia gimnastyczne i zabawy
ruchowe. Dzieci mają możliwość korzystania z drewnianych i plastykowych urządzeń zabawowych, m.in. zestawu
„edukacyjny zamek”, wieży pochyłej, przeplotni, wieży i dużej zjeżdżalni, trzech piaskownic i huśtawek, równoważni
oraz dwóch zjeżdżalni. Urządzenia są odpowiednio zakonserwowane i nie stwarzają zagrożenia ze względu
na stan techniczny. Udogodnieniem korzystania z placu są dwa wyjścia z przedszkola bezpośrednio na plac
przedszkolny, umożliwiający bezpieczne i szybkie przemieszczanie się na plac dzieci oraz wynoszenie
dodatkowego sprzętu i zabawek. Teren przedszkola jest ogrodzony, a ilość urządzeń w stosunku do liczby dzieci
jest wystarczająca do zapewnienia dzieciom możliwości rozwoju aktywności ruchowej oraz organizacji zabaw.
W przedszkolu jest sala gimnastyczna przeznaczona do zabaw i kształtowania umiejętności ruchowych. Podczas
prezentowania twórczości artystycznej dzieci mają możliwość korzystania z rozkładanej sceny. Zdaniem zespołu
badawczego przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Wszyscy nauczyciele oraz dyrektor w ankietach stwierdzili, że przedszkole wspiera działania twórcze dzieci
poprzez organizację zajęć aktywizujących prowadzonych przez specjalistów (np. rytmika, taniec), które są
włączone w podstawowy pakiet zajęć, dostępny bez żadnych ograniczeń dla wszystkich dzieci.
Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele tworzą sytuacje, w których dzieci mogą rozwiązywać problemy. Dzieci
podczas obserwowanych zajęć chętnie uczestniczyły w zajęciach i podejmowały skuteczne próby rozwiązywania
problemów wskazanych przez nauczyciela. Stopień zaangażowania nauczycieli podczas obserwowanych zajęć
stwarzała dzieciom możliwość wspierania ich działań twórczych.
Zespół badawczy podczas obserwacji placówki, stwierdził, że na terenie placówki widać efekty aktywności twórczej
dzieci. Wytwory pracy dzieci oraz otrzymane dyplomy, podziękowania i certyfikaty, eksponowane są
w przedszkolnej galerii, na korytarzach i salach zajęć, na stronie internetowej przedszkola, a także w kronice
przedszkola. Ilość i różnorodność aktualnych i stale uzupełnianych prac i wyróżnień wychowanków świadczy
o wszechstronnej pracy z dziećmi w realizowaniu ich zainteresowań i pasji.

Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Większość rodziców (ankiety) stwierdziło, że ich dzieci chętnie
podejmują zabawę z rówieśnikami i potrafią rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. Wszyscy rodzice stwierdzili,
że ich dzieci potrafią respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw z rówieśnikami.
Podczas pobytu w palcówce zespół badawczy nie zaobserwował w grupach dzieci wyalienowanych oraz konfliktów
w grupach rówieśniczych. Podczas zabaw wszystkie dzieci zachowywały się zgodnie z regułami przyjętymi
w przedszkolu.

W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci. Wszyscy ankietowani nauczyciele oraz dyrektor stwierdzili,
że w przedszkolu prowadzone są analizy osiągnięć dzieci. Nauczyciele oraz dyrektor w wywiadach oraz ankietach
wskazali, że analizy prowadzone są w formie obserwacji oraz diagnoz indywidualnych i zespołowych. Obserwacje
dzieci dokumentowanie są na indywidualnych kartach obserwacji dziecka. Dokonywana jest również analiza
wytworów prac oraz kart pracy dzieci. Prowadzone częste rozmowy z dziećmi są sposobem na analizę ich wiedzy
i umiejętności.
Nauczyciele (wywiad) wnieśli, że wnioski z analiz omawiane są podczas posiedzeń rad pedagogicznych. Na ich
podstawie dzieci są przydzielane do odpowiednich grup zajęć dodatkowych, np. na zajęcia logopedyczne,
korekcyjne, rytmiczne, taneczne, karate. Analiza osiągnięć dzieci polega na przeprowadzaniu diagnozy
pedagogicznej, obserwacji i systematycznym uzupełnianiu kart pracy. Nauczyciele pracują na gotowych kartach
lub w zależności od potrzeb tworzą je sami. Zakłóceniem w prowadzeniu diagnoz są częste choroby, a także krótki
pobyt dziecka w przedszkolu (np. dzieci przychodzących do przedszkola na 5 godzin). Zdaniem nauczycieli wnioski
z analiz osiągnięć dzieci są podstawą do wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Po analizie wyników
nauczyciele opracowują dla dzieci potrzebujących pomocy zestawy ćwiczeń wspomagających, wykorzystują te
informacje w pracy na kompensacyjnej lub wyrównawczej.
Dyrektor w wywiadzie zaznaczył, że dokonuje bieżącej obserwacji dzieci oraz analizuje informacje uzyskane
od dzieci i rodziców. Zebrane informacje dyrektor wykorzystuje do wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola,
wypracowania właściwych metod i form pracy z dziećmi, zaspakajania potrzeb wychowawczo - edukacyjnych,
kontynuowania lub zmieniania kierunku pracy dydaktyczno - wychowawczej. Dyrektor zachęca nauczycieli
do opracowywania własnych programów autorskich i projektów wspomagających pracę w przedszkolu, materiałów,
publikacji, prezentacji osiągnięć dzieci.

Analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci. Dyrektor w wywiadzie zwrócił uwagę na to,
że analizując osiągnięcia dzieci uwzględnia ich możliwości rozwojowe. Jako jeden z przykładów podał,
że w przedszkolu udostępniane są różnorodne materiały plastyczne, które wykorzystywane są podczas
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wykonywania prac o różnej tematyce. Prowadzone są zajęcia przy muzyce (słuchanie muzyki oraz organizowanie
zabaw muzyczno - ruchowych) oraz z wykorzystaniem literatury dziecięcej. Zdaniem dyrektora analiza osiągnięć
umożliwia ukierunkowanie pracy z dziećmi przejawiającymi zdolności plastyczne, wokalne, taneczne, recytatorskie
i typowanie ich do konkursów, przeglądów na szczeblu lokalnym a także ogólnopolskim.
Nauczyciele końcową diagnozę dzieci 5 i 6-letnich, wykorzystują w celu stwierdzenia, czy nabyta przez dzieci
wiedza i umiejętności są adekwatne do ich możliwości rozwojowych. Na tej podstawie określają, np. które dzieci
poradzą sobie w szkole, a które będą wymagały wsparcia. Na zakończenie wywiadu nauczyciele wskazali,
że wprowadzane przez nich zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności wychowanków. Potwierdzeniem są
uzyskane przez dzieci certyfikaty, dyplomy, podziękowania, które świadczą o sukcesach dzieci i przedszkola.
Dyrektor oraz nauczyciele (wywiady) wskazali, że znają możliwości rozwojowe dzieci na podstawie obserwacji,
diagnoz, rozmów z rodzicami, badań i konsultacji ze specjalistami (pracownicy poradni psychologiczno -
pedagogicznej, badania logopedyczne), monitoringu osiągnięć dzieci w konkursach (prac plastycznych,
muzycznych i technicznych). Aby zaspokoić potrzeby wychowanków, przedszkole realizuje programy wychowania
przedszkolnego oraz zadania wynikające z programów autorskich (np. realizacja programu edukacji zdrowotnej
„Czyste powietrze wokół nas”, aktywność ruchowa dziecka „Niebezpieczne ścieżki ciekawości dziecka a unikanie
zagrożeń”).
Nauczyciele w wywiadzie, stwierdzili, że podczas prowadzonych w przedszkolu zajęć uwzględniane są sprawności
dzieci, adekwatne do wieku i umiejętności, np. sportowe, osobowościowe, manualne, a także uwzględniane są
ograniczenia dzieci ( zdrowotne lub rozwojowe).

W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci. W ankietach nauczyciele stwierdzili, że wyniki
analiz osiągnięć dzieci są wykorzystywane w pracy dydaktyczno – wychowawczej, które pozwalają
na ukierunkowanie pracy z wychowankiem, indywidualizację, dostosowanie wymagań do możliwości dzieci,
rozwijanie ich zainteresowań, wybór programów wychowania przedszkolnego, planowanie form i metod pracy
w grupie, prowadzenie zajęć wyrównawczych, organizację zajęć wspierających rozwój dziecka, rozwijanie
zainteresowań dzieci (tj. muzycznych, plastycznych, recytatorskich, wokalnych, tanecznych).
Zdaniem dyrektora (wywiad) w wyniku przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci podjęto następujące działania:
rozszerzono ofertę zajęć rytmicznych i tanecznych dla dzieci 3 i 4 letnich, rozszerzono współpracę z biblioteką
w zakresie wypożyczania książek w przedszkolu dla dzieci 3 i 4 letnich, powołano zespoły pomocy psychologiczno-
pedagogicznej do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wdrożono projekt profilaktyczny
i teatralny, zakupiono nowe woluminy literatury dziecięcej do przedszkolnej biblioteki oraz zbiór pomocy
dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli (scenariusze, programy , przewodniki, zabawki i gry rozwijające),
zgromadzono zbiory przedszkolnej płytoteki, zatrudniono logopedę, zacieśniono współpracę z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim.

Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Większość rodziców (46 z 48)
stwierdziło, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci. Zdaniem nauczycieli (wywiad) wprowadzone zmiany,
które przyczyniły się do rozwoju umiejętności dzieci, to:

1. poprawa warunków lokalowych przedszkola, wyposażenie w nowe, ciekawe przybory i sprzęt do ćwiczeń (w
tym zajęć korekcyjnych), pomoce dydaktyczne, wzbogacenie kącików zabaw, zakup zabawek do sal
i zjeżdżalni na plac zabaw,

2. wprowadzenie programów: ekologicznego „Młody ekolog”, edukacji zdrowotnej „Czyste powietrze wokół nas”
oraz teatralnego,

3. wykorzystanie ogólnopolskich ofert konkursowych (m.in. zdobycie I miejsca przez dziecko w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Było sobie CO2”),

4. eksponowanie prac dzieci oraz dyplomów i podziękowań w galerii, na stronie internetowej oraz na tablicach
w przedszkolu oraz sali,

5. poszerzenie oferty zajęć rytmicznych i tanecznych dla dzieci najmłodszych,
6. wzbogacenie zbioru płytoteki przedszkolnej,
7. rozszerzenie współpracy z biblioteką w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych i recytatorskich

dzieci
8. zakup nowych woluminów literatury dziecięcej do przedszkolnej biblioteki oraz wzbogacenie zbioru pomocy

dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli (scenariusze, programy, przewodniki, zabawki i gry rozwijające),
9. powołanie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach

edukacyjnych,
10. zacieśnienie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim oraz

zatrudnienie logopedy.
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Zespół badawczy podczas obserwacji placówki stwierdził, że w przedszkolu widoczne są osiągnięcia dzieci. W holu
przedszkola zorganizowano „Galerię prac”, gdzie eksponowane są aktualne prace dzieci ze wszystkich grup
przedszkolnych (np. wystawa prac z okazji „Dnia flagi”). Na korytarzach wywieszone są dyplomy osiągnięć dzieci,
w salach zajęć aktualne i piękne ekspozycje prac dzieci.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Dzieci są aktywne

Komentarz:

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Aktywności dziecięcej sprzyja
oferta zajęć dodatkowych (zajęcia taneczne, karate, rytmika) oraz zaangażowanie przedszkola w liczne
akcje i przedsięwzięcia. Dzieci są zachęcane do samodzielności, zarówno w trakcie zabaw i regularnych
zajęć, jak i poprzez propozycje udziału w inicjatywach dodatkowych (konkursy, przedstawienia,
uroczystości).

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Dzieci w wywiadzie wskazały,
że „najbardziej lubią zajęcia gdy grają w piłkę, robią prace plastyczne, jak poznają literki, pracują z książkami i jak
liczą”. Dzieci najbardziej lubią się bawić i mogą wybierać same następujące zabawy: w „Diabła”, „Gąski, gąski”,
„Liska”, „W rodzinę” (w kąciku lalek), „W mroczny kryształ”, „W króla ciszy”, jak się dzieci bawią wspólnie, jak dzieci
grają w piłkę, układają puzzle, jak malują, bawią się na placu zabaw (podchody, chowanego, berka). Z panią dzieci
bawią się w „Liska”, „Listonosza”, „Rolnika na dolinie”, „Głuchy telefon”, „Iskrę”, „Króla ciszy”. Pani bawi się
z dziećmi w głoskowanie, w loteryjki obrazkowe („Literki”).
Rodzice, pracownicy niepedagogiczni oraz partnerzy stwierdzili, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty
podstawowej przedszkola oraz z oferty dodatkowej (za dodatkową opłatą).
W opinii rodziców zebranych na podstawie rozmów i ankiet wynika, że dzieci chętnie chodzą do przedszkola,
aktywnie uczestniczą w prowadzonych w przedszkolu zajęciach, lubią bawić się z rówieśnikami, mają koleżanki,
kolegów oraz pozytywnie mówią o swoim przedszkolu.
Zdaniem pracowników niepedagogicznych dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ mogą występować
i prezentować swoje umiejętności, a nauczyciele potrafią zmotywować dzieci do działania. Podkreślili również,
że dzieci chętnie prezentują się w środowisku lokalnym w występach środowiskowych (np. w przedszkolu,
Tomaszowskim Domu Kultury, w Bibliotece Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim), uczestniczą w konkursach,
przeglądach, akcjach charytatywnych (np. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,) oraz lokalnych świętach
patriotycznych (np. Święto Flagi).
W ankietach nauczyciele wskazali, że w trakcie zajęć angażują dzieci poprzez różne formy aktywności, współpracę
w grupie i indywidualne wykonanie zadań (np. śpiew, taniec, rozwiązywanie zagadek), udział i wybór zabaw
ruchowych, spontaniczne wypowiedzi na różne tematy, wykonywanie prac plastycznych, rozwiązywanie zagadek,
zainteresowanie zabawami teatralnymi, poprzez dostarczanie dzieciom repertuaru w postaci czytania bajek,
opowiadań, rekwizytów, pacynek (przedstawienie teatralne „Jak wiosna przyjść chciała”, Jasełka w przedszkolu
w nowatorskiej formie przedstawione jako impresja muzyczno - ruchowa na temat „Tak miało być….”), stosowanie
metod aktywizujących, organizację wycieczek, rajdów i spotkań z ciekawymi ludźmi.
W wywiadzie nauczyciele stwierdzili, że dzieci w ich przedszkolu są bardzo aktywne. Chętnie uczestniczą
w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Aktywność i chęć dzieci do zabawy wynika ze wzmacniania zachowań
pożądanych społecznie. Wychowankowie aktywnie biorą udział w konkursach, uroczystościach organizowanych
w przedszkolu i poza nim. Zdaniem nauczycieli zajęcia w przedszkolu organizowane są w atrakcyjny sposób
poprzez właściwą organizację sali zabaw i przystosowanie jej do potrzeb dzieci. Sprzyja to właściwej organizacji
zajęć i zabaw, a tym samym pobudza aktywność i służy rozwojowi dzieci. Dzieci wzmacniane są pozytywnie
poprzez pochwały, drobne nagrody (nalepki np. serduszka). Zdaniem nauczycieli dzieci są aktywne, ciekawe,
chętnie obserwują, badają , szukają odpowiedzi i rozwiązań, pracują samodzielnie, w parach i zespołach,
pomagają przygotować pomoce do zajęć, przynoszą ciekawe akcesoria i materiały do zabaw plastycznych.

Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Zdaniem rodziców (wywiad) dzieci są
zachęcane do samodzielności poprzez nabycie umiejętności sprawnego ubierania, rozebrania i jedzenia.
Nauczyciele motywują dzieci do mycia rąk, ubierania oraz zawiązywania sznurówek. Dzieci uczone są
samodzielności, dyscypliny. Zdaniem rodziców w przedszkolu dzieci uczą się dobrych manier (np. dziękowanie za
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posiłek), w domu dzieci przygotowują nakrycie stołu do posiłków (np. rozkładają sztućce). W przedszkolu dzieci
nauczyły się sprzątania (segregowanie, układanie zabawek itp.) po sobie, znają i stosują zasady Kodeksu
Zachowań Przedszkolaka, które wpajane są im w przedszkolu.
Partnerzy przedszkola (wywiad) stwierdzili, że dzieci są zachęcane do samodzielności. Potwierdzeniem jest
samodzielność dzieci po ukończeniu przedszkola np. w przypadku pozostawania w świetlicy szkoły. Dzieci są
bardzo samodzielne i wrażliwe na przyrodę. Zdaniem pracownika nadleśnictwa tomaszowskiego, dzieci potrafią
rozpoznawać podstawowe gatunki drzew, ptaków, wiedzą jak zachować się w lesie. Przedszkole aktywnie
uczestniczy w programach edukacyjnych, np. „Czyste powietrze wokół nas”.
W wywiadach nauczyciele oraz dyrektor wskazali, że dzieci wdrażane są do samodzielności w podejmowaniu
różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju. Uczą się czynności samoobsługowych: korzystania z toalety,
mycia rąk i zębów, nakrywania do stołu, ubierania się i rozbierania, porządkowania miejsca zabaw. Ponadto dzieci
nabywają umiejętności uczenia się, współpracy w grupie i zachowywania zasad bezpieczeństwa. Dzieci są
zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych poprzez współorganizację ciekawych i atrakcyjnych
zabaw, tworzenie kącików zainteresowań, udział w zajęciach dodatkowych (np. taniec, rytmika, język angielski).
Nauczyciele (wywiad) stwarzają wychowankom wiele możliwości na dodatkowe działania twórcze poprzez
swobodny dostęp do gier, zabawek, materiałów plastycznych, przyrodniczych, kącików zabaw i kącików
zainteresowań. Samodzielności w działaniach prorozwojowych zdaniem nauczycieli sprzyja wykorzystywana
podczas zajęć literatura dziecięca będąca inspiracją do zabaw twórczych dzieci oraz opiekuńczych zachowań
w stosunku do rówieśników i dzieci młodszych, a także praca dzieci na rzecz grupy (np. pełnienie dyżurów podczas
zajęć i posiłków).
Podczas obserwacji zajęć zespół badawczy stwierdził, że nauczyciele przez całe zajęcia zachęcają dzieci
do samodzielnego wykonywania zadań.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Wszyscy pracownicy współpracują ze sobą i dbają
o zapewnienie dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków. W przedszkolu podejmuje się działania
wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które
wynikają z diagnozy zachowań dzieci. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań poddawane są ocenie, a wprowadzane zmiany wynikają z analizy i diagnozy
potrzeb.

Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Taką opinię wyraziły w wywiadzie. Dzieci czują się bezpiecznie, ponieważ
nie boją się niczego gdyż, „są z nimi Panie, które chronią i pilnują” dzieci. Dzieci pytają, czy mogą korzystać
z huśtawek i wiedzą, że na wycieczkach nie można się oddalać. Dzieci znają zasady, jakie obowiązują
na wycieczce. Wiedzą, że powinny iść grupą i nie oddalać się od niej.
Zdaniem rodziców, partnerów, pracowników niepedagogicznych i rodziców przedszkole jest bezpieczne. Jednym
z elementów świadczącym o zapewnieniu bezpieczeństwa jest zainstalowany monitoring wizyjny.
Rodzice w wywiadzie stwierdzili, że atestowane zabawki i wyposażenie placu zabaw oraz usytuowanie przedszkola
sprzyjają zachowaniu bezpieczeństwa. Rodzice zwrócili uwagę na to, że tylko osoby upoważnione mogą odebrać
dziecko z przedszkola, a nauczyciele zapewniają właściwą i profesjonalną opiekę dzieciom w przedszkolu (co
najmniej jednej osoby), a podczas wycieczek i wyjść poza teren przedszkola większej liczby opiekunów. Rodzice
podnieśli, że w celu zwiększenia świadomości dzieci, przedszkole organizuje spotkania prewencyjne z policjantami,
strażą pożarną, strażą graniczną, z leśnikami. Podczas spotkań dzieci uczą się zasad poruszania się po drodze,
zasad poruszania się grupą, zasad zachowania w lesie, dyscypliny i porządku. Zdaniem rodziców (wywiad) dzieci
nie sygnalizowały braku poczucia bezpieczeństwa. Większość rodziców (46 z 48) w ankietach stwierdziło, że dzieci
nigdy nie mówiły, że boją się w przedszkolu. 2 z 48 rodziców powiedziało, że raz lub kilka razy dziecko informowało
ich, że się boi, ale wynikało to raczej z problemów z adaptacją niż z poczucia zagrożenia. Żaden z badanych
rodziców nie wskazał miejsc lub sytuacji (w przedszkolu), które wiązały się z sygnałami o poczuciu zagrożenia.
Podczas wywiadu pracownicy niepedagogiczni potwierdzili, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie,
ponieważ budynek jest monitorowany, sprzęt do nauki i zabawy jest atestowany, budynek na bieżąco poddawany
jest przeglądom i kontrolom, np. instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej. W przypadku wyjazdów
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autokarowych policja sprawdza stan techniczny autobusów, a także nadzoruje i zabezpiecza rajdy rowerowe
organizowane przez przedszkole. Zdaniem pracowników niepedagogicznych w przedszkolu nie ma miejsc,
w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania niewłaściwe.
Pracownicy niepedagogiczni podkreślili, że w przedszkolu dba się o bezpieczeństwo dzieci poprzez całodzienną
opiekę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych podczas zajęć w przedszkolu, wycieczek i wyjść poza teren
przedszkola.
W wywiadzie partnerzy przedszkola powiedzieli, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i nie „słychać"
niepokojących sygnałów dotyczących braku bezpieczeństwa w przedszkolu. Obiekt jest bezpieczny i nowoczesny,
co potwierdzają kontrole Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim. Pracownicy zapewniają poczucie bezpieczeństwa dzieci
poprzez realizację spotkań z policją, strażą pożarną i graniczną, nadleśnictwem.
W ankiecie dyrektor stwierdził, że w tym lub poprzednim roku szkolnym nie zdarzył się wypadek, w którym
poszkodowane było dziecko.
Zespół badawczy podczas obserwacji zajęć oraz placówki stwierdził, że nauczyciele dbają o fizyczne
bezpieczeństwo dzieci oraz tworzą atmosferę bezpieczeństwa. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale,
korytarze, łazienki) i plac zabaw, są miejscami bezpiecznymi.

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci. Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili,
że pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci.
Dyrektor oraz nauczyciele (ankiety) wskazali, że diagnozują zachowania dzieci. Dyrektor w ankiecie powiedział,
że każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji dziecka, które dokumentowane jest w karcie
obserwacji. Obserwacja dokonywana jest w trakcie zajęć, zabaw imprez i uroczystości, wycieczek, zajęć i zabaw
na powietrzu. Do oceny zachowań dzieci wykorzystywane są również wywiady i rozmowy z rodzicami.
W ankiecie nauczyciele wymienili następujące sposoby prowadzenia diagnoz zachowań dzieci:

1. systematyczne prowadzenie obserwacji zachowań dzieci w różnych sytuacjach (w trakcie zajęć, zabaw,
imprez i uroczystości, wycieczek i zabaw na powietrzu). Diagnoza prowadzona jest dwa razy w roku
na podstawie arkuszy proponowanych przez wydawnictwo,

2. wymianę informacji między nauczycielami pracującymi w grupie,
3. rozmowy indywidualne z rodzicami

Podczas wywiadu nauczyciele wskazali, że w przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci za pomocą
bieżącej obserwacji dzieci, obserwacji i analizy sytuacji opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznych
w poszczególnych grupach, informacji przekazywanych przez nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
przedszkola. Na początku roku szkolnego prowadzona jest obserwacja i diagnoza wszystkich dzieci
uczęszczających do przedszkola (np. według arkusza obserwacji). Sporządzane są półroczne i roczne zestawienia
wyników, w których zawarte są wyniki wstępnej i końcowej obserwacji i diagnozy. Natomiast obserwacja zachowań
dzieci, notowana jest w arkuszach obserwacji i arkuszach diagnozy. Diagnoza w grupach 5 i 6 latków polega
na wskazaniu umiejętności dzieci w arkuszu gotowości edukacyjnej dziecka w obranej czterostopniowej skali
ABCD i czterokrotnym w ciągu roku zestawieniu wyników. W arkuszu zaznaczane są zachowania pożądane
i niepokojące u dzieci. Nauczyciele w pracy wykorzystują arkusz gotowości szkolnej proponowany przez
wydawnictwo WSiP „Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”. Nauczyciele podczas zajęć
omawiają i wprowadzają Kodeks Zachowań Przedszkolaka, który zawiera prawa i obowiązki dziecka w grupie. Na
zakończenie zajęć dzieci dokonują samooceny swojego zachowania po całym dniu pobytu w przedszkolu.
Nauczyciele zwrócili uwagę, że diagnoza zachowań jest systematyczna i dotyczy wszystkich dzieci. Diagnoza
doraźna wynika z trudnych, konfliktowych, czy niepokojących zachowań dziecka, wobec którego należy podjąć
działania. Rodzice są systematycznie informowani o wynikach diagnozy, co pozwala na ujednolicenie działań
wspierających dziecko zarówno w domu, jak i w przedszkolu.

W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. Zdaniem rodziców (wywiad) przedszkole wzmacnia pożądane zachowania
dzieci poprzez nagradzanie (np. drobne nagrody rzeczowe, naklejki), pochwały słowne. Rodzice podkreślili,
że w przedszkolu nie jest stosowana przemoc w stosunku do dzieci, „nie ma krzyków, groźnego wzroku”.
W wywiadzie pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że przedszkole, aby wzmocnić właściwe zachowania
zapoznaje dzieci z Kodeksem Zachowań Przedszkolaka. W przypadkach niewłaściwych zachowań nauczyciele
reagują na bieżąco podejmując stosowne działania (np. rozmowa), w szczególnych przypadkach przekazują
informację rodzicom i wspólnie rozwiązują zaistniały problem.Zdaniem dyrektora w przedszkolu stosuje się zabawy
wyciszające, relaksujące.
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Nauczyciele (ankieta) reagują na działania niepożądane poprzez:

1. zachowanie spokoju i przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem na temat zasad panujących w przedszkolu
(odniesienie do Kodeksu Zachowań Przedszkolaka) oraz konsekwentne ich egzekwowanie;

2. włączanie działań przeciw zachowaniom niepożądanym (np. opracowanie biuletynu wspomagającego
rodziców), organizowanie pogadanek dla rodziców z udziałem psychologa lub pedagoga;

3. propagowanie zdrowego stylu życia (ruch, odpowiednie odżywianie, bezpieczeństwo) we współpracy
z nadleśnictwem, strażą pożarną, policją oraz przez organizację corocznych rajdów rowerowych dla dzieci
i ich rodziców.

Dyrektor (wywiad) stwierdził, że pożądane zachowania dzieci wzmacnia się przez stosowanie pochwał ustnych,
drobnych nagród (np. w postaci serduszek), wyróżnienia (np. poprzez pełnienie roli wiodącej w zabawie), literackie
przykłady pozytywnych bohaterów, utrwalania dobrych manier i zachowań, zachęcanie do ich
stosowania,utrwalanie właściwych nawyków zgodnie z Kodeksem Zachowań Przedszkolaka oraz działanie
przykładem osobistym nauczycieli i personelu przedszkolnego.
Nauczyciele (wywiad) wskazali, że w przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu
zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Aby poradzić sobie z niepożądanymi
zachowaniami dzieci organizowane są spotkania z rodzicami, przeprowadzane są rozmowy z rodzicami i dziećmi,
został wypracowany Kodeks Zachowań Przedszkolaka. Ponadto prowadzona jest współpraca ze specjalistami
poradni, np. pedagogiem i psychologiem, realizowane są treści programu wychowawczego oraz stosowane są
pochwały i nagrody (w obecności grupy, rodziców).
Nauczyciele podali przykłady reagowania przedszkola na zachowania wychowanków zagrażających
bezpieczeństwu innych dzieci:

1. przypominanie zasad z Kodeksu Zachowań Przedszkolaka oraz regulaminu placu zabaw,
2. bieżące informowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka, instruowanie rodzica o sposobie

postępowania z dzieckiem lub w sytuacjach trudnych, do jakich instytucji może się zwrócić o pomoc,
3. uczenie dzieci umiejętności rozładowywania napięć w sposób akceptowany społecznie,
4. stosowanie upomnienia słownego lub chwilowego wyłączenia z zabawy. Niewłaściwe zachowania omawiane

są na forum grupy, dzieci wyrażają własne sądy i dokonują samooceny zachowania. Podczas zajęć
nauczyciele wykorzystują literaturę dziecięcą, wiersze, bajki z morałem, historyjki obrazkowe mające na celu
eliminowanie niepożądanych zachowań. Przed każdym wyjściem z przedszkola nauczyciele przypominają
zasady bezpiecznego zachowania się (np. w ruchu drogowym, na placu zabaw, w szatni, poruszania się po
budynku oraz podczas wycieczek). Ważnym elementem działań profilaktycznych nauczycieli jest
wyposażanie dzieci, rodziców w wiedzę o niebezpiecznych zachowaniach. Służy temu realizacja programu
„Niebezpieczne ścieżki ciekawości dziecka - a unikanie zagrożeń”, który uczy zasad bezpieczeństwa
i pomaga w kształtowaniu umiejętności warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Nauczyciele (wywiad) stwierdzili, że konsekwentnie reagują się na zachowania niepożądane wychowawczo,
a właściwe nagradzają. Sytuacje konfliktowe dzieci rozwiązują same pod nadzorem nauczyciela. Następnie
nauczyciel prowadzi rozmowę dotyczącą określonego zachowania i zasad określonych w Kodeksie Zachowań
Przedszkolaka. Przeprowadzane są z dziećmi i rodzicami pogadanki (np. „Nagroda - skuteczna metoda
wychowawcza”), organizowane są spotkania nt. bezpiecznych zachowań, a także z udziałem służb mundurowych
(straż pożarna, policja, straż graniczna). Na spotkaniach z rodzicami nauczyciele omawiają niepokojące
zachowania dzieci, a rodzice otrzymują dodatkowe materiały informacyjne. Nauczyciele w celu wzmacniania
pożądanych zachowań stosują pochwały ustne: pochwała indywidualna, pochwały przed całą grupą, przed
nauczycielem zmieniającym, rodzicami, dyrektorem. Dziecko otrzymuje drobne nagrody rzeczowe (znaczki,
emblematy, cukierki, rysunki wykonane przez dzieci, naklejki, kolorowe obrazki, odznaka „serduszka” lub inny
symbol ustalony przez grupę), zostaje wytypowane, jako asystent do pomocy nauczycielowi, przydziela mu się
odpowiedzialne zadania. Nauczyciele wskazują dzieciom pozytywne przykłady zachowań, odwołując się
do różnorodnych sytuacji i przykładów z życia. Wykorzystują bajki terapeutyczne, literaturę dziecięcą, zabawy
integracyjne i edukacyjne. Nauczyciel porównuje zachowania dzieci z pozytywnymi przykładami z literatury
dziecięcej i zachęca je do naśladowania, wyróżnia dziecko także poprzez poświęcenie mu większej indywidualnej
uwagi i czasu, np. grając z nim w grę, układając układankę, wspólnie rysuje, co szczególnie wzmacnia pożądane
zachowanie nie tylko wyróżnionego w ten sposób dziecka, ale całej grupy.
Zespół badawczy podczas obserwacji zajęć i placówki potwierdził, że nauczyciele wzmacniają pożądane
zachowania dzieci poprzez działanie przykładem osobistym, zwracanie uwagi na poprawne zachowanie i używanie
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słów: dziękuje, proszę. Nauczyciele podczas zajęć wzmacniają zachowania dzieci reagując w każdej sytuacji oraz
eliminując zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci.
Na placu zabaw zespół badawczy nie zaobserwował zachowań agresywnych dzieci. Nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni właściwie reagują na różne zachowania, nie używają wobec dzieci agresji (fizycznej, np.
potrząsanie, słownej, np. deprecjonowanie dzieci, wyśmiewanie, krzyk), lecz tłumaczą jak należy postępować,
wskazują zapisy Kodeksu Zachowań Przedszkolaka. Poziom zabezpieczeń przez czynnikami zewnętrznymi jest
odpowiedni i adekwatny do potrzeb.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Dzieci w wywiadzie wskazały, że „być grzecznym to:
słuchać Pani, cicho się bawić, dużo nie biegać, nie biegać pomiędzy stolikami, być miłym. Grzeczne dziecko to
takie, które nie krzyczy, nie bije się i nie biega.” Podczas posiłków i na spacerze trzeba zachowywać się kulturalnie,
czyli nie krzyczeć, nie przepychać się i słuchać się Pani.
Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy
przestrzegać.
Wszyscy nauczyciele (ankieta) wskazali, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje.
Zespół badawczy podczas obserwacji zajęć nie zaobserwował dzieci przejawiających zachowania rażąco
odbiegające od norm. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom podczas zajęć, jak należy się zachowywać.
Podczas obserwacji placówki stwierdzono, że zachowania dzieci na placu zabaw są zgodne z ogólnymi normami
społecznymi. Dzieci bawiły się pod opieką wychowawców.

W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. Nauczyciele (wywiad) stwierdzili,
że przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne (regulaminy, procedury) związane z bezpiecznym pobytem
dziecka w przedszkolu. Statut przedszkola, wskazuje że zarówno nauczyciele jak i personel niepedagogiczny są
obowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci. A podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania
nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia. Statut przedszkola omawia sposób
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określa prawa i obowiązki dziecka.
Zdaniem nauczycieli i dyrektora w przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. Są
one poddawane analizie i ocenie, poprzez monitoring jakościowy i ilościowy podstawy programowej, sprawozdania
półroczne i roczne (wyciąganie wniosków do dalszej pracy), ewaluację wewnętrzną, diagnozę 5 i 6 latków, arkusze
obserwacji 3 i 4 latków, obserwacje nauczycieli. Analiza podejmowanych działań omawiana jest podczas rad
pedagogicznych, na spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz podczas indywidualnych spotkań nauczycieli.
Wnioski wykorzystywane są do planowania pracy, w tym działań zmierzających do eliminowania zagrożeń
i wzmacniania zachowań pozytywnych. Nauczyciele dokonują również systematycznej samooceny własnej pracy,
poddają ocenie swoje działania wychowawcze poprzez osobiste refleksje po przebytych zajęciach ( sukcesy
i niepowodzenia).
Nauczyciele w ankiecie powiedzieli, że efekty działań wychowawczych są oceniane w przedstawianych dwa razy
do roku sprawozdaniach dydaktyczno - wychowawczych.
Dyrektor przedszkola (wywiad) wskazał, że podejmowane przez przedszkole działania wychowawcze poddawane
są analizie i ocenie. Jest to planowe działanie przeprowadzane dwa razy w roku szkolnym (wstępne i końcowe),
w którym punktem wyjścia jest obserwacja wszystkich dzieci i diagnoza. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna
w zakresie nabywania przez dzieci umiejętności i wiadomości. Gromadzone są dyplomy, podziękowania za udział
dzieci w konkursach. Przedszkole informuje o sukcesach wychowanków na stronie internetowej. Prowadzone są
teczki z kartami pracy dzieci. W wyniku analiz osiągnięć wychowanków, wyłaniane są dzieci, które wykazują
zainteresowania i umiejętności, np. plastyczne, muzyczne, taneczne, konstrukcyjne, matematyczne, itp. Umożliwia
to ukierunkowanie pracy z wychowankiem, typowanie do udziału w różnych konkursach. Osiągnięcia
wychowanków są eksponowane w postaci prac plastycznych, dyplomów oraz na stronie internetowej.
Z analizy dokumentów wynika, że Zarządzeniem dyrektora Nr 7A/2011 z 31.08.2011 powołano zespoły
do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej oraz lidera (koordynatora), zarządzenie obowiązuje od 14.09.2011.
W ostatnim roku szkolnym w przedszkolu przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w obszarze „Funkcjonowanie
przedszkola w środowisku lokalnym i współpraca z rodzicami”.
Sformułowano następujące wnioski z ewaluacji:

1. Rodzice znają założenia programowe przedszkola, odpowiada im to, co przedszkole oferuje, są zadowoleni
z przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2. Nauczyciele stosują zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, angażują ich do współpracy
w maksymalnym stopniu.

3. Rada rodziców aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola. Współpracuje w sprawach oferty, planu pracy
i organizacji imprez.
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4. W celu zwiększenia frekwencji rodziców na zebraniach grupowych, należy organizować je przy okazji
prezentacji osiągnięć dzieci i po godzinach pracy.

5. Upowszechnić aktualności z życia przedszkola na stronie internetowej.

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane. W wywiadzie dyrektor wskazał, że w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania
pożądanych zachowań działania zostały zmodyfikowane poprzez zacieśnienie współpracy ze Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim, organizację pogadanek dla rodziców przez panią intendent,
zapraszanie specjalistów tj. psychologa lub pedagoga z poradni psychologiczno - pedagogicznej, zwiększenie
liczby zajęć ruchowych, gier i zabaw na świeżym powietrzu.
Nauczyciele (wywiad) powiedzieli, że działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. Nauczyciele stwierdzają, że wskutek prowadzonych
analiz pojawiła się potrzeba wyposażenia sal w tablice samooceny dzieci „Jaki jestem”. Kodeks Zachowań
Przedszkolaka zyskał bardziej czytelną dla dzieci formę, tj. został wzbogacony o ilustracje obrazujące pozytywne
zachowania, gesty. Aby zniwelować niepożądane zachowania, nauczycielki w salach wprowadziły kąciki relaksu.
Częściej prowadzone są spotkania nastawione na bezpieczeństwo dzieci ze służbami mundurowymi. W związku
z koniecznością spędzania większej ilości czasu na powietrzu, zwiększono nacisk na bezpieczeństwo dzieci (np.
wyposażenie w opaski odblaskowe). Przedszkole systematyczne dostarcza dzieciom znaczki z ważnymi telefonami
alarmowymi, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, policją, strażą graniczną i pożarną, nadleśnictwem, dzięki
którym dzieci uczą się zachowań prospołecznych.
W wywiadzie partnerzy uznali, że przedszkole poprawia sposoby przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom
wprowadzając pogadanki prewencyjne dla dzieci.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Procesy

Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy

Komentarz:

Wyniki analizy zespołu badawczego potwierdzają, że przedszkole pracuje w oparciu o założenia
koncepcji pracy. Rodzice znają i akceptują działania przedszkola szczególnie w zakresie bezpieczeństwa,
promocji zdrowia, wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.  

W przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną, koncepcja pracy. Przedszkole ma koncepcję pracy
opracowaną wspólnie przez nauczycieli, przyjętą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20.11.2011 r (zapis
w księdze protokołów Rady Pedagogicznej). Hasłem przewodnim koncepcji pracy przedszkola, (wywiad
z dyrektorem i nauczycielami), jest „Zdrowie i bezpieczeństwo”. W kolejnych latach koncepcja realizowana jest
w rocznych podhasłach,- „Żyj zdrowo i wesoło” w roku szkolnym 2010/2011 oraz „W przedszkolu jak w domu”
w roku szkolnym 2011/2012. Nauczyciele stwierdzili (wywiad), że w myśl zasady „U nas każda zabawa jest nauką,
a każda nauka jest zabawą” celem pracy przedszkola jest kształtowanie u dzieci umiejętności harmonijnego
połączenia wszystkich rodzajów aktywności w codziennej pracy i zabawie dla ich rozwoju przy jednoczesnym
aktywizowaniu rodziców do współpracy z przedszkolem. Dodatkowe założenia koncepcji to:

1. Troska o zdrowie dziecka, wpajanie zasad, dbałość o bezpieczeństwo, upowszechnianie wiedzy na ten
temat.

2. Troska o rozwój intelektualny dziecka poprzez wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz
rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez małe formy teatralne, muzykę, ruch oraz sztuki
plastyczne.

3. Rozwijanie różnorodnych form ruchu i działań w kontakcie z przyrodą oraz kształtowanie postaw
proekologicznych.

4. Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami, współudział rodziców
w organizowaniu niektórych przedsięwzięć.

5. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podczas pobytu w przedszkolu,
wszechstronny rozwój dzieci i optymalne przygotowanie do podjęcia edukacji szkolnej. 

Pracownicy niepedagogiczni wskazali w wywiadzie, że w przedszkolu kładzie się największy nacisk na: zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci, dobrą atmosferę, zdrowe i smaczne żywienie, zdrowie psychiczne, naukę, przygotowanie
dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, promocję przedszkola w środowisku poprzez udział w konkursach,
występach w Tomaszowskim Domu Kultury, współpracę z Biblioteką Miejską w Tomaszowie Lubelskim (konkursy
czytelnicze, wypożyczanie książek, „Cała Polska czyta dzieciom), zajęcia logopedyczne, zajęcia języka obcego,
zajęcia korekcyjne, a najważniejsze jest: "zdrowie i działania prozdrowotne". W badaniu ankietowym wszyscy
nauczyciele (11 z 11) potwierdzili, że rada pedagogiczna współtworzyła koncepcję pracy oraz zatwierdziła ją
na posiedzeniu rady pedagogicznej.
Przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy. Dyrektor i nauczyciele (wywiady), jako
najważniejsze, stałe, realizujące koncepcję pracy działania wymienili: pomoc rodzicom w procesie wychowawczym,
promowanie zdrowia (m.in. poprzez spotkania z przedstawicielami zawodów związanych ze zdrowiem
i bezpieczeństwem), zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i możliwości funkcjonowania w atmosferze szacunku,
zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych, organizowanie opieki wychowawczej i dydaktycznej, dostosowanie
wymagań do indywidualnych możliwości każdego dziecka, wyrównywanie szans poprzez kompensowanie braków,
doprowadzenie do osiągnięcia dojrzałości szkolnej każdego dziecka, dostosowanie bazy lokalowej i dydaktycznej,
respektowanie więzi rodzinnych, kultywowanie tradycji, sprawne zarządzanie i kierowanie placówką. Dodatkowo
dyrektor w wywiadzie wymienił, co rocznie organizowane rodzinne rajdy rowerowe, które są podsumowaniem
działań prozdrowotnych. Jako nowe działanie wymienił uroczystość "Święta flagi" organizowaną wspólnie
z rodzicami oraz władzami samorządowymi. Uroczystość ta, ze względu na duże zainteresowanie oraz piękną
ideę, wpisze się na stałe do kalendarza przedszkolnego. Dzieci wykazały dużą wiedzę zyskując miano „Małego
Patrioty”. W tym roku do udziału w życiu przedszkola szczególnie włączani są rodzice poprzez udział
w uroczystościach przedszkolnych np. udział w jasełkach, przygotowywanie strojów dla dzieci, udostępnianie
materiałów do niektórych zajęć z dziećmi związanych z wykonywanym zawodem, umożliwianie zwiedzania firm,
w których pracują. Wskazał również ofertę nowych zajęć: karate, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia
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taneczne i rytmika. Nauczyciele wskazali na angażowanie dzieci w uroczystości, np. Dzień Babci, Dzień Dziadka,
jasełka, imprezy, akcje charytatywne, itp. Przedszkole organizuje konkursy, plastyczne, recytatorskie, wokalne,
przeglądy piosenek przedszkolnych i ekologicznych. W celu rozwijania zdolności tanecznych, wokalnych, dzieci
biorą udział w prezentacjach i przeglądach w Tomaszowskim Domu Kultury. Ponadto nauczyciele wskazali
na organizuję pomocy rodzicom bezpośrednio na zebraniach grupowych i ogólnych poprzez rozmowy indywidualne
i pedagogizację, umożliwianie kontaktu ze specjalistami, tworzenie dla rodziców gazetek informacyjnych, położenie
nacisku na ruch dzieci i przebywanie na świeżym powietrzu, organizowanie zebrań z pracownikami sanepidu,
przekazywanie ulotek, np. na temat zapobiegania grypie, wdrożenie programu antytytoniowego, angażowanie
dzieci do udziału w konkursach (np. muzycznym), zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (współpraca z policją,
strażą pożarną). W młodszych grupach i utworzonych po raz pierwszy realizowanie programu adaptacyjnego
(odbywają się pogadanki nt. zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, na spacerze, w sali). W grupach dzieci 5
i 6 letnich wdrażany jest Kodeks Zachowań Przedszkolaka. Do wspierania rozwoju osobowości służy
indywidualizacja pracy z dziećmi. Przedszkole organizuje opiekę wychowawczą i dydaktyczną, w tym celu
nauczyciele obserwują dzieci i poznają ich potrzeby, diagnozują dzieci, pozyskują informacje od rodziców,
przeprowadzają ankiety, z których dowiadują się o ulubionych zabawach dzieci, problemach, zainteresowaniach.
Nauczyciele planują swoje działania, uwzględniając możliwości dzieci, dostosowują warunki i ofertę do potrzeb,
organizują dodatkowe zajęcia, (np. językowe, taneczne, muzyczne, zabawy z literaturą), a także oferują pomoc
psychologa, pedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kontakty z logopedą, indywidualizują pracę z dziećmi.
W celu rozwijania zdolności tanecznych, wokalnych, dzieci biorą udział w prezentacjach, przeglądach
w Tomaszowskim Domu Kultury.
Koncepcja pracy jest analizowana. Dyrektor i nauczyciele (wywiady) wymienili przykłady dokonywanych analiz
koncepcji pracy przedszkola oraz wypracowanych na tej podstawie wniosków. Wnioski dotyczyły powołania
zespołów psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnienia logopedy, modernizacji pomieszczenia na utworzenie
grupy w ramach projektu „Małe Przedszkole", współfinansowanego przez Unię Europejską, dla grupy dzieci 5-6
letnich z rodzin o niskich dochodach. W ramach realizacji podstawy programowej rozszerzono edukację
promowania zdrowia. Zdaniem pracowników niepedagogicznych mają oni wpływ na to, jak pracuje przedszkole.
Każdy zna swoje prawa i kompetencje, i w tym zakresie mają poczucie, że prawidłowo wypełniają swoje obowiązki,
które mają wpływ na pracę przedszkola. Wszyscy nauczyciele w ankiecie potwierdzili swój udział w pracy
nad analizą i modyfikacją pracy przedszkola.
Modyfikacje koncepcji pracy przedszkola są wynikiem tych analiz. Nauczyciele i dyrektor w wywiadzie podali,
że zmiany dokonane w koncepcji pracy przedszkola wynikają z analizy potrzeb dzieci, ich rodziców i środowiska.
Jako przykłady modyfikacji podali zorganizowanie zajęć dodatkowych (rytmika, taniec, j. angielski) dla dzieci z grup
młodszych (3-4 latki), rozszerzenie współpracy z Biblioteką Miejską w Tomaszowie Lubelskim o dzieci z grup
młodszych (4-5 latki), utworzenie dodatkowego oddziału dla dzieci (5-godzinnego) oraz dodatkowej grupy
współfinansowanej z Unii Europejskiej w ramach projektu „Małe Przedszkole”, konkursów powiatowych
i ogólnopolskich dla dzieci, powołanie czterech zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej do pracy
z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, zatrudnienie logopedy oraz zorganizowanie zajęć nauczania
indywidualnego, rozszerzenie strony internetowej przedszkola, założenie monitoringu w celu zwiększenia
bezpieczeństwa placówki.
Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. Dyrektor w badaniu ankietowym wskazał sposoby
zapoznawania rodziców z koncepcją pracy przedszkola. Najczęściej czyni to na zebraniach ogólnych, jak też
zebraniach grupowych. Dodatkowo rodzice i wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z zapisami koncepcji
czytając dokument w „kąciku dla rodziców”, zorganizowanym na głównym korytarzu przedszkola. 98%
ankietowanych rodziców akceptuje wartości i działania promowane w pracy przedszkola, a 2% raczej nie
akceptuje. Ich zdaniem w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na dziecko – każde dziecko jest poznane,
świadczy o tym to, że każde dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola. Dzieci są bardzo dobrze przygotowane
do podjęcia nauki w szkole podstawowej (nauka pisania, czytania, liczenia), dzieci uczone są piosenek, wierszy
wpływa to na ogólny rozwój dziecka. Akceptują działania przedszkola szczególnie w zakresie bezpieczeństwa,
promocji zdrowia, wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka z deficytami (jak w takiej sytuacji sobie radzić,
w jaki sposób pomóc dziecku) jak również rozwijające rozpoznane talenty dzieci. W tym celu prowadzone są
zajęcia dodatkowe: rytmika, karate, język angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne. Organizowane są
spotkania z psychologiem (dot. przystosowania się dziecka do przedszkola, jak ułatwić dziecku adaptację
w zmienionym środowisku). Zdaniem rodziców wymienione kierunki są odpowiednie, ustalane są wspólnie
z rodzicami. "Dyrektor nie decyduje sam, ale decyzje podejmowane są wspólnie".
Powyższe argumenty potwierdzają wysoki poziom realizacji wymagania.

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

Komentarz:

Wyniki dokonanej analizy przez zespół badawczy dowodzą, że oferta zajęć w przedszkolu jest
spójna z podstawą programową. Prowadzone zajęcia są ciekawe i rozbudzają u dzieci możliwość
rozwijania ich zainteresowań i pasji. 

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. W wywiadzie nauczyciele i dyrektor wskazali, że oferta
zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest z nią
spójna i zgodna z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców. W programach nauczania są wszystkie elementy
podstawy programowej: aktywność społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna. Oferta
zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wynika z podstawy i jest z nią zgodna. Nauczyciele korzystają
z podstawy programowej przy wyborze programów nauczania. Sprawdzają czy programy zawierają treści zawarte
w podstawie progrmamowej, czy mają propozycję rozwiązań metodycznych a programy własne opracowują
kierując się cechami zawartymi w podstawie programowej. Wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci
odbywa się poprzez kształcenie umiejętności społecznych, kształcenie czynności samoobsługowych,
wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wspieranie dzieci w czynnościach intelektualnych, wychowanie zdrowotne
(kształcenie sprawności fizycznej), wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, muzykę,
śpiew, wspomaganie rozwoju umysłowego, pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych,
wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, edukacja matematyczna, wychowanie rodzinne, obywatelskie.
Przeprowadzone obserwacje potwierdziły realizację elementów podstawy programowej. Dzieci uczyły się
logicznego myślenia, doskonaliły liczenie w zakresie 1-10, porządkowały zbiory w/g ich liczb, odtwarzały
liczebności zbiorów z pamięci. Odróżniały kolory wagoników pociągu, liczyły wagoniki, pokazywały swoją
miejscowość oraz trasę przejazdu nad morze. Poznawały bezpieczne zabawy nad wodą. Usprawniały zakres
mowy poprzez ćwiczenia głoskowania, doskonalenie syntezy sylabowej. Utrwalały wiedzę o figurach
geometrycznych (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt).

Oferta edukacyjna przedszkola jest zgodna z potrzebami dzieci. Zdaniem rodziców (wywiad) dzieci powinny
nauczyć się w przedszkolu: samodzielności, samodyscypliny, wiedzy, umiejętności potrzebnych do realizacji
obowiązku szkolnego, współdziałania z dziećmi i otoczeniem. Rodzice w ankiecie odpowiadając na pytanie - czego
dziecko powinno nauczyć się w przedszkolu? wskazali: dobrych relacji z rówieśnikami (27 z 48), funkcjonowania
w społeczeństwie, samodzielności i śmiałości (17 z 48) wskazań, nauczenia zdobywania wiedzy (12 z 48) oraz
zasad dobrego zachowania i postępowania (8 z 48). Natomiast nauczyciele w wywiadzie jako najważniejsze
potrzeby edukacyjne dzieci wymienili: w grupie dzieci 3- 4 letnich potrzebę adaptacji, odnalezienia się w grupie
rówieśniczej, potrzebę samodzielności, uspołecznienia, samoobsługi, rozwijania sprawności manualnych, poznania
środowiska przyrodniczego, pochwały, bezpieczeństwa, zabawy, rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
rozróżniania swoich emocji, okazywania szacunku sobie i innym. W grupie 5 i 6 - latków najważniejszą potrzebą
jest: ruch, rozwijanie zainteresowań, kontaktów społecznych, przyjaźni, prezentowania własnych uzdolnień
i umiejętności na forum szerszej publiczności (potrzeba sukcesu), pochwały i akceptacji wszystkich działań,
pozyskiwania wiedzy i umiejętności w zakresie podjęcia nauki w szkole, nabywania wiedzy, samorealizacji,
bogacenia różnorodnych doświadczeń, wyrażania własnych emocji, sądów, nawiązywania przyjaźni. Nauczyciele
wskazując najważniejsze działania przedszkola, które zaspokajają wymienione przez rodziców potrzeby wymienili:
różnorodne formy działań adaptacyjnych, zachęcanie starszych dzieci do pomocy nad młodszymi, systematyczne
wdrażanie dzieci do samodzielności w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu, ustalenie norm i zasad w grupie
rówieśniczej, różnego rodzaju zabawy. W celu zaspokajania wyżej wymienionych potrzeb przedszkole podejmuje
działania – adresowane do najmłodszych dzieci takie jak: zorganizowanie dni otwartych, ankietowanie rodziców nt.
potrzeb ich dzieci, rozmowy z rodzicami na temat zachowania się w pierwszych dniach pobytu dziecka
w przedszkolu, informacje w kąciku dla rodziców. Działania podejmowane przez przedszkole skierowane
do wszystkich dzieci to m.in. zaspokajanie potrzeb dzieci, akceptowanie ich jako członków społeczności
przedszkolnej, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, spokoju, możliwości zabawy, nauki, odpoczynku i snu jeśli
dziecko tego potrzebuje (w maluszkach grupa 3 latków: leżakowanie, a w starszakach (dzieci 4-6 letnie) 15 min.
odpoczynek, wyciszenie na dywanie ze swoją przytulanką. Zaspokajana jest potrzeba sukcesu poprzez
organizowanie zajęć, w których dziecko może pochwalić się swoją wiedzą, zainteresowaniami i zdolnościami
(konkursy plastyczne, recytatorskie, zawody sportowe, konkursy literackie). Ważne dla rozwoju oraz zdobywania
wiedzy jest czytanie książek, co również przyczynia się do kształtowania charakteru dziecka, książka jest
narzędziem wychowania, rozwija wyobraźnię dziecka, wdraża do funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnia
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czas wolny, wprowadza w świat wartości moralnych i kulturowych. W przedszkolnej bibliotece jest bogaty
księgozbiór książek dla dzieci i nauczycieli. Dzieci przez cały rok mogą również wypożyczać książki z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim. Biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w konkursie
recytatorskim poezji Danuty Wawiłow. Dzieci uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych w sali gimnastycznej (bardzo
dobrze wyposażonej, w drabinki do ćwiczeń, kładki, równoważnie, zjeżdżalnie, kosz do rzucania piłką, piłki, szarfy,
woreczki, hula hop, chusty animacyjne i wiele innego sprzętu). W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych
w każdej porze roku dzieci przebywają na placu przedszkolnym, ćwiczą, biegają, pokonują tory przeszkód itp.
Dodatkowo potrzeba ruchu zaspokajana jest przez umożliwienie chętnym dzieciom uczestnictwa w zajęciach
karate, tańca i rytmiki. Zdaniem rodziców przedszkole umożliwia dzieciom opanowanie tych umiejętności.
Oferta programowa przedszkola jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań
dzieci. Przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania dziecka, taką opinię wyrazili wszyscy ankietowani rodzice.
W wywiadzie wskazali, że nauczyciele wiedzą lepiej, jakie wprowadzić zmiany, nowe programy edukacyjne,
nowoczesne zabawki. Dyrektor i nauczyciele w badaniu ankietowym wskazując zmiany, jakie w ofercie przedszkola
zostały wprowadzone, wymienili: rozszerzenie oferty zajęć o zajęcia taneczne, rytmikę i i zajęcia z języka
angielskiego, rozszerzenie współpracy z biblioteką , realizacja projektu teatralnego, urozmaicenie zajęć o nowe
techniki plastyczne. Natomiast partnerzy w wywiadzie wymienili wdrożenie programu „Czyste powietrze” i „Było
sobie CO2”, wprowadzenie odpłatnych zajęć z rytmiki, języka angielskiego, oraz utworzenie grupy dzieci w ramach
projektu PKOL „Małe przedszkole”.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor w ankiecie i nauczyciele w wywiadzie
podali przykłady rozwiązań programowych lub działań edukacyjnych wprowadzonych w przedszkolu, które uważają
za nowatorskie. Jest nim program patriotyczny „Polak Mały”- bo obywatel, zaczyna się od przedszkola
zainicjowany przez Burmistrza Miasta. Program kończył się „egzaminem” w obecności Burmistrza oraz zdobyciem
certyfikatu „Małego Patrioty" dla każdego dziecka. Wśród uznanych za nowatorskie wymienili realizację projektów:
teatralnego, ekologicznego, adaptacyjnego, wychowania komunikacyjnego, programu antynikotynowego „Czyste
powietrze wokół nas”, programu profilaktyczno-edukacyjnego - „Niebezpieczne ścieżki ciekawości dziecka”.
Dodatkowo nauczyciele wskazali na prowadzenie zajęć metodą R. Labana i K. Orfa, W. Sherborne, edukację
matematyczną prowadzoną metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Procesy wspomagania i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i modyfikowane zgodnie
z potrzebami dzieci. Wprowadzenie zajęć korekcyjnych, powołanie zespołów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie dzieci w określonych sferach rozwoju, służy indywidualizacji
pracy z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia w określonych sferach rozwoju.

Przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Oferta zajęć
w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, taką opinię w wywiadzie wyrazili
dyrektor i nauczyciele. W programach nauczania nauczyciele wykorzystują wszystkie elementy podstawy
programowej takie jak: aktywność poznawcza, językowa, społeczna, artystyczna zdrowotna oraz ruchowa.
Korzystają z podstawy programowej przy wyborze programów nauczania. Monitorują, czy dany program zawiera
treści jakie są zawarte w podstawie programowej oraz czy zawiera propozycję rozwiązań metodycznych.
Nauczyciele przy opracowywaniu autorskich (własnych) programów kierują się cechami zawartymi w podstawie
programowej. Wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci odbywa się poprzez kształcenie
umiejętności społecznych, oraz czynności samoobsługowych:

wspieranie dzieci w czynnościach intelektualnych,
wychowanie rodzinne, obywatelskie,
wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo,
wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
wychowanie zdrowotne (kształcenie sprawności fizycznej),
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wychowanie przez sztukę, muzykę, śpiew,
pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych, wychowanie dla poszanowania roślin
i zwierząt,
wspomaganie rozwoju umysłowego edukacją matematyczną.

Dyrektor zauważa, że zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej zwrócono większą uwagę
na zachowanie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.
W ramowym rozkładzie dnia uwzględniono: swobodne zabawy dzieci, co najmniej 1/5 czasu; zajęcia na świeżym
powietrzu, co najmniej 1/5 czasu; zajęcia dydaktyczne, co najmniej 1/5 czasu; zajęcia według uznania nauczyciela
2/5 czasu. Dodał również, że plan dnia może ulec zmianie, jeśli nauczyciel uzna to za stosowne i wynika to
z potrzeb dzieci. W tym względzie nauczyciel powinien być elastyczny. Wyniki obserwacji potwierdziły,
na wszystkich zajęciach wykorzystywanie przez nauczycieli warunków i sposobów realizacji podstawy
programowej.

W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli wyrażonej w wywiadzie, procesy wspomagania i edukacji dzieci mają
charakter zorganizowany i są planowane, monitorowane i modyfikowane oraz udoskonalane zgodnie
z potrzebami dzieci. Dyrektor w wywiadzie wskazał sposoby planowania procesów edukacyjnych. Jego zdaniem,
planując procesy edukacyjne uwzględnia się informacje pozyskane z analizy pracy wychowawczo – dydaktycznej,
wyników ewaluacji wewnętrznej oraz wnioski z obserwacji. Założeniem planu pracy przedszkola w zakresie
procesów edukacyjnych, wynikającym z planu wieloletniego jest „Zdrowie i bezpieczeństwo”, natomiast hasło
przewodnie brzmi „Przedszkole moim drugim domem”. W tym zakresie nauczyciele skupiają się na współpracy
z rodzicami. Wyniki prowadzonej przez dyrektora kontroli potwierdzają korelację dokumentacji nauczycieli
z podstawą programową. Jako zasadnicze elementy planowanych procesów edukacyjnych wymienia: zajęcia
dydaktyczne, zabawy organizowane zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej. We wszystkich
grupach wiekowych nauczycielki przeznaczają prawidłową ilość czasu na odpowiednie formy aktywności.

Zdaniem dyrektora (ankieta i wywiad), procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
monitorowane poprzez bezpośrednią obserwację zajęć, zabaw, uroczystości, imprez przedszkolnych, zebrań
z rodzicami oraz wybrane obszary pracy nauczyciela, kontrolę dokumentacji, badanie losów absolwentów
(rozmowy z rodzicami, samymi absolwentami, ankiety dla nauczycieli klas I). Nauczyciele prowadzą wstępną
obserwację dziecka, która pozwala ustalić, na jakim poziomie rozwoju jest dziecko, czy też grupa. W planowaniu
pracy przedszkola wykorzystywane są wnioski z obserwacji i diagnozy. W celu kontynuacji i ujednolicenia działań,
przedszkole podejmuje współpracę z rodzicami. Nauczycielki monitorują podjęte działania, sprawdzają efekty.
W przypadku braku efektów stosują zmianę form i metod pracy. Dyrektor monitoruje procesy wspomagania
i rozwoju dzieci poprzez bezpośrednią obserwację zajęć, zabaw, uroczystości, imprez. W wywiadzie nauczyciele
wskazali, że wyniki prowadzonego monitoringu pozwoliły na postawienie diagnozy: we wszystkich grupach
wiekowych przeznacza się prawidłową ilość czasu na odpowiednie formy aktywności. W planowaniu procesów
edukacyjnych uwzględnia się: grupy wiekowe, obszary działalności edukacyjnej, wyznacza cele główne
i operacyjne, projektuje sytuacje edukacyjne, dobiera środki dydaktyczne oraz planuje uroczystości według
kalendarza.

W opinii dyrektora (ankieta) i nauczycieli (wywiad), wnioski z monitoringu są wykorzystywane w planowaniu
procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Przykładem jest zatrudnienie logopedy, nawiązanie
współpracy z pedagogiem i psychologiem (prelekcja dla rodziców na zebraniu ogólnym oraz możliwość konsultacji
indywidualnych), szkolenia nauczycieli, planowanie ewaluacji w zakresie nabywania nowych wiadomości
i umiejętności, monitorowanie wspomagania nauczycieli i pracowników obsługi w kierunku potrzeb. Wprowadzenie
zajęć korekcyjnych, odpowiednie doposażenie sal, powołanie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
wspieranie dzieci w określonych sferach rozwoju. Planowanie indywidualnej pracy z dzieckiem zdolnym
i potrzebującym wsparcia w określonych sferach rozwoju.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

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

Komentarz:

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci. Wspólnie planują pracę, analizują wyniki i wspierają się w procesie edukacji dzieci. 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli, taką opinię
w ankiecie wyrazili wszyscy nauczyciele. Jako przykłady wspólnych działań wymienili: konsultacje podczas
układania planów pracy, analizy osiągnięć i problemów dzieci, organizuję imprez przedszkolnych, uczestnictwo
w szkoleniach, planowanie własnego warsztatu pracy. W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe (zespół
artystyczny, zespół grupowy, zespoły ewaluacyjne (ds. organizacji ewaluacji, ds. opracowania narzędzi
i przeprowadzania badań), ds. planowania pracy, ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w różnych grupach
wiekowych, ds. prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola np. wykonania zaproszeń, dekoracji),
nauczyciele wspólnie planują prace w grupie, diagnozują rozwój dzieci prowadzą spotkania z rodzicami. Wspierają
się również podczas wykonywania zadań zaplanowanych, pozyskują informacje i formułują wnioski do dalszej
pracy. Dyrektor dodał, że nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych, uczestniczą w naradach szkoleniowych,
wymieniają się doświadczeniami, wspólnie przygotowują imprezy w przedszkolu, dzielą się zadaniami
do wykonania np. wykonanie dekoracji, przygotowywanie strojów, rekwizytów, korzystają z nowości, zbiorów płyt,
literatury, dokonują wspólnie wyboru programów, organizują wyjścia, wycieczki, wspólnie organizują zabawy
z udziałem innych grup, oraz występy dla innych.

Nauczyciele współdziałają przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Analizy
prowadzone są samodzielnie i zespołowo, na takie działania wskazują wszyscy (11 z 11) ankietowani nauczyciele.
W wywiadzie dyrektor podaje, że nauczyciele analizując procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci chcą
uzyskać odpowiedzi na pytania: czy programy są odpowiednio dobrane? - na jakim etapie jest rozwój dzieci
z którymi pracują? - czego dzieci oczekują, jakie mają potrzeby, jak zachowują się w grupie, jaki jest ich stopień
samodzielności, jaki jest poziom mowy, myślenia, w jakim kierunku należy rozwijać dziecko? - czy przyjęty kierunek
pracy jest właściwy? - czy w wystarczającym stopniu stymulowany jest rozwój dziecka? - czy ich działania
zmierzają do wyrównywania szans? - co jeszcze można zrobić, aby osiągnąć lepsze efekty? - czy jest potrzeba
rozszerzenia współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia działań i pomocy ze strony rodziców w celu
ewentualnego łagodzenia trudności lub zachowań dziecka.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
W zgodnej ocenie dyrektora i nauczycieli (ankietowanie) nauczyciele wspierają się wzajemnie w pracy z dziećmi.
Wspólnie opracowali koncepcję pracy, pomagają sobie w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, konkursów,
udostępniają sobie pomoce dydaktyczne, wykonują wspólnie dekoracje sal, wspierają się w działaniach
organizowania wycieczek autokarowych, rajdów, uroczystości przedszkolnych, wspierają się w organizacji zajęć
dla stażystów i praktykantów. W zespołach zadaniowych organizują szkolenia wewnętrzne, dzieląc się swoją
wiedzą i doświadczeniem. W wypowiedziach ankietowych wszyscy nauczyciele ocenili wsparcie jakie otrzymuje
od innych nauczycieli za wystarczające.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

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

Komentarz:

Przedszkole dostosowuje swoje działania do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości rozwojowych
dzieci. Indywidualizuje proces wspomagania ich rozwoju i edukacji zależnie od zdiagnozowanych potrzeb.

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci. W badaniu ankietowym wszyscy
nauczyciele zgodnie stwierdzili, że w przedszkolu diagnozowane są możliwości i potrzeby dzieci. Dokonując
diagnozy rozpoznają możliwości i potrzeby dzieci, dostosowując działania do tych możliwości i potrzeb
uwzględniając indywidualizację procesów wspomagania rozwoju edukacji dzieci. Najczęstszą potrzebą jest
rozwijanie prawidłowej wymowy,rozwijanie umiejętności samoobsługowych i samodzielności dzieci,rozwijanie
uzdolnień, praca wyrównawcza wspierająca rozwój dzieci.
Z informacji uzyskanej od dyrektora w wywiadzie wynika, że każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia
obserwacji dziecka, dokumentem na to jest karta obserwacji. Obserwacji dokonuje się w trakcie zajęć, zabaw,
imprez i uroczystości, na wycieczkach, podczas zajęć i zabaw na powietrzu. Do oceny zachowania wykorzystuje
się również wywiady i rozmowy z rodzicami. Analiza dokumentów potwierdza dokonanie diagnozy u wszystkich
dzieci sześcioletnich (60 dzieci) i pięcioletnich (59 dzieci). W wyniku diagnozy czworo dzieci objęto pomocą
logopedyczną, jedno nauczaniem indywidualnym i 23 objęto wczesnym wspomaganiem. U 12 dzieci rozpoznano
zdolności plastyczne i muzyczne.

W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Prowadzone są
zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach. Są to zajęcia specjalistyczne z logopedą, z psychologiem, zajęcia
korekcyjne. W badaniu ankietowym wszyscy nauczyciele potwierdzili przydatność dokonywanych diagnoz
na sposób pracy z dziećmi. Ich zdaniem wyniki diagnoz mają wpływ na: tworzenie warunków wyzwalających
aktywność dziecka, rozwój zainteresowań dzieci, elastyczność w organizowaniu procesu wychowania
dydaktycznego, indywidualizację pracy z dzieckiem, uatrakcyjnienie pracy poprzez stosowanie nowatorskich metod
(takie jak: metoda „Dobrego startu „ Marty Bogdanowicz, gimnastyka twórcza K.Orffa i R. Labana, metoda ruchu
rozwijającego W. Sherbone, nauka matematyki wg „Edukacji matematycznej” Gruszczyk-Kolczyńskiej). Zmiany,
jakie wprowadzili nauczyciele w wyniku diagnoz to: systematyczna praca wspomagająca rozwój i potrzeby dzieci
organizowana w czasie dla nich dogodnym, działania rozwijające zainteresowania dzieci, np. udostępnienie
książek o astronomii i planetach, wzbogacenie zbioru płyt z muzyką taneczną i z piosenkami, dostarczanie
ciekawych zadań do wykonania na kartach ksero, stosują technologię komputerową która umożliwia korzystanie
z wszelkich nowości edukacyjnych. Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym poprzez wyjścia
z dziećmi na ciekawe spacery i wycieczki do różnych środowisk (las, park, sad, ogród, pole), prowadzenie zajęć
integracyjnych, relaksacyjnych, maksymalnie wydłużenie pobytu dzieci na świeżym powietrzu, dostarczanie
sprzętu sportowego, wybór atrakcyjnych zabaw, wzbogacenie umiejętności i zainteresowania dzieci teatrem
wykorzystując autorski projekt „Zabawa w Teatr”, jak też dostarczanie im odpowiednich rekwizytów pomysłów
do zagospodarowania wolnego czasu. W wyniku obserwacji stwierdzono, że nauczyciele dobierają sposób
motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych dzieci.

Przedszkole dostosowuje swoje działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Wychowankowie
przedszkola są objęci zindywidualizowanymi działaniami wspomagającymi ich rozwój i edukację. W celu
indywidualizacji pracy z dzieckiem dyrektor w wywiadzie wskazał na systematycznie prowadzone diagnozy potrzeb
dzieci prowadzone przez nauczycieli i logopedę. Nauczyciel logopeda przekazuje nauczycielkom informacje
o poziomie rozwoju mowy dziecka i działaniach, jakie będzie podejmował w celu eliminowania wad mowy, a także
zaleca zakres ćwiczeń, jakie należy podejmować w celu usprawnienia narządów mowy. W szczególnych
przypadkach w ustaleniu diagnozy przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Opieką logopedyczną w przedszkolu objętych jest 4 dzieci, zajęcia odbywają się 2 razy w tyg, po
30 min. Zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowały dla każdego objętego pomocą dziecka kartę
indywidualnych potrzeb oraz plan działań wspierających rozwój dziecka. Dyrektor zatwierdził formy, sposoby
i okresy udzielania pomocy uwzględnił codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia ruchowe. Zalecane są też porady
i konsultacje, rozmowy indywidualne z rodzicami, nauczycielem i specjalistą. Dzieci z dysfunkcją postawy,
stwierdzoną przez lekarza, uczestniczą w zajęciach korekcyjnych (7 dzieci). Ponadto jedno dziecko objęte jest
nauczaniem indywidualnym. Większość ankietowanych rodziców, ma poczucie, że w przedszkolu pracuje się
z jego dzieckiem w sposób uwzględniający jego indywidualne możliwości i potrzeby. Przeprowadzone obserwacje
zajęć potwierdziły, że nauczyciele, pracując z dziećmi mającymi trudności wspierali je indywidualizując zadania,
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poświęcając więcej czasu na wykonanie ćwiczenia, pozwalali dziecku na dodatkowe zastanowienie się i ułożenie
poprawnej odpowiedzi, skorygowanie błędu. Dodatkowo tłumaczyli, jak należy postąpić w danej sytuacji, wspierali
dzieci zachętą do poprawy popełnionego błędu, udzielali dodatkowych instrukcji, wskazywali pomoc innych dzieci,
stosowali indywidualny dobór pomocy do możliwości i potrzeb dzieci.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Przedszkole zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego, integruje, pielęgnuje tradycje, kulturę,
uatrakcyjnia uroczystości lokalne. Jednocześnie placówka korzysta z zasobów środowiska, co wpływa
na rozwój dzieci i przyczynia się do zdobywania przez nie konkretnych wiadomości i umiejętności.
Przedszkole podejmuje również działania służące integracji środowiska lokalnego, poprzez organizację
wspólnych imprez, uroczystości, akcji społecznych, zdrowotnych, charytatywnych i ekologicznych.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele w wywiadach
wymienili najistotniejsze działania prowadzone przez przedszkole:

1. zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi, przygotowanie do dalszej edukacji;
2. zapewnienie miejsc w przedszkolu dla przyszłych wychowanków przy wspólnych działaniach dyrektora

i samorządu (rekrutacja prowadzona zgodnie z kryteriami);
3. pełnienie wakacyjnego dyżuru (zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących również z innych

przedszkoli);
4. utworzenie grupy dzieci z rodzin o niskich dochodach w ramach projektu „Małe Przedszkole”

współfinansowanego przez Unię Europejską;
5. utworzenie jedynej w mieście grupy bezpłatnej dla dzieci 5-6 letnich;
6. kreowanie więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez imprezy środowiskowe;
7. udział w akcjach charytatywnych;
8. udział w konkursach organizowanych przez instytucje w mieście;
9. udział w akcjach organizowanych na terenie miasta np. sprzątanie świata;

10. selektywna zbiórka nakrętek, w którą włączyły się całe rodziny na rzecz Hospicjum „Santa Galla"
w Łabuniach.

Analiza dokumentów potwierdza działania wskazane przez nauczycieli i dyrektora. Można wymienić również
następujące działania prowadzone przez przedszkole, z których mogły korzystać osoby, instytucje i organizacje
środowiska lokalnego:

1. ogólnopolski program profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” zaproponowany przez
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim. Dzieci 5-6 letnie biorą udział
w konkursie plastycznym „Było sobie CO2”, w konkursie wiedzy ekologicznej w przedstawieniu teatralno
–muzyczno-tanecznym, quiz wiedzy o zdrowiu dla dzieci z przedszkoli przygotowały i poprowadziły
nauczycielki.

2. działania promujące wartości wychowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie zaprezentowały „Jasełka” w formie
teatralnej podczas spotkania wigilijnego dla pracowników biblioteki, przedstawicieli Urzędu Miasta,
zaproszonych gości. „Jasełka” zostały też zaprezentowane społeczności lokalnej oraz dzieciom ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

3. działania na rzecz społeczności rodziców, organizowanie konkursów, uroczystości i imprez dla dzieci
i rodziców, organizowanie zajęć otwartych, zachęcanie do aktywności ruchowej poprzez coroczne
organizowanie rajdu rowerowego w ramach promowania zdrowia przez przedszkole.

4. uczestnictwo rodziców w projekcie adaptacyjnym, oraz akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
5. udział dzieci w akcjach charytatywnych „Pomoc Powodzianom”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,

całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych dla Hospicjum „Santa Galla” w Łabuniach.
6. Wsparcie rodzin w zakresie dożywiania dzieci we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Nauczyciele w wywiadzie
wskazali na systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zdaniem nauczycieli do najważniejszych
partnerów wspomagających procesy edukacyjne przedszkola należą: rodzice, organ prowadzący, Tomaszowski
Dom Kultury, biblioteka, nadleśnictwo, straż pożarna , policja, straż graniczna, szkoła, świetlica środowiskowa
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„Krokus", Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim, Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim, Poradnia Psychychologiczno - Pedagogiczna w Tomaszowie
Lubelskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.
Nauczyciele (wywiad) oraz dyrektor (ankieta) stwierdzili, że od współdziałania przedszkola i rodziców zależą efekty
rozwojowe dzieci. Przedszkole współpracuje, z:

1. rodzicami, których włącza się w proces wspomagania i rozwoju. Kontakt nauczycieli i rodziców umożliwia
wspólne formułowanie koncepcji przedszkola i określenie zadań do wykonania. Wspólne cele służą
ujednolicaniu oczekiwań obu stron, rodzice maja swobodny dostęp do przedszkola, dzięki czemu pełnią rolę
decydentów, ucząc się nowych umiejętności edukacyjnych i społecznych w środowisku przedszkolnym.
Pełnią rolę osób wspomagających przedszkole.

2. Urzędem Miasta (organ prowadzący przedszkole) podejmującym starania, aby warunki lokalowe były jak
najlepsze, przeznacza środki finansowe na realizację działań edukacyjnych, wychowawczych,
profilaktycznych, kulturalnych, organizowanych na terenie miasta. W bieżącym roku Urząd Miasta
przeznaczył środki na termomodernizację budynku przedszkola. Z inicjatywy Burmistrza Miasta dzieci brały
udział w akcji „Mały Patriota", która zakończyła się wręczeniem certyfikatów, tablic edukacyjnych oraz flag
dla każdego dziecka i udziałem dzieci w obchodach Dnia Flagi.

3. Tomaszowskim Domem Kultury. Dzieci uczestniczą w widowiskach teatralnych, występach tanecznych,
konkursach, przeglądach piosenki przedszkolnej, mini listach przebojów i akcjach charytatywnych, np.
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Pomoc Powodzianom”.

4. Miejską Biblioteką Publiczną w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki współpracy z biblioteką dzieci poznają
i nabywają umiejętności w zakresie zasad zachowania się w miejscu publicznym, poznają sposoby
wypożyczania książek. W przedszkolu kontakt z książką mają dzieci poczynając od 3 i 4 latków (dwa razy
w miesiącu mogą wypożyczać książki).

5. służbami mundurowymi (straż pożarna, straż graniczna, policja, nadleśnictwo), wspomagającymi przedszkole
w popularyzacji edukacji profilaktycznej, np. „Dziecko jako uczestnik ruchu drogowego”, dziecko jako „mały
strażak”, dziecko zna pracę straży granicznej, wie, co to jest granica państwa i kto jej strzeże.

6. szkołami podstawowymi, co pozwala przyszłym uczniom na przełamanie lęku przed nieznanym – szkołą,
tworzenie przyjaznego klimatu w murach szkoły, wzmocnienie motywacji do podjęcia nauki w szkole.
Podczas dni otwartych szkoły dzieci zwiedzają jej pomieszczenia, klasy, poznają ich przeznaczenie, biorą
udział w lekcji, w rozmowie z uczniami kasy I.

7. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim, w realizacji programu „Czyste
powietrze wokół nas”, celem którego było poznanie m.in. szkodliwości palenia tytoniu.

8. Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim. Współpraca ma ona na celu
eliminowanie lub kompensowanie różnego rodzaju trudności występujących u niektórych dzieci. Odbywają
się one w formie spotkań psychologa z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców, konsultacji, wspólnych
obserwacji dziecka przez nauczyciela i psychologa, badan i zajęć terapeutycznych organizowanych
w poradni przez psychologa i indywidualnej pracy nauczyciela z dzieckiem podczas pobytu dziecka
w przedszkolu.

Dyrektor wskazał trzy podmioty, które najczęściej korzystają z zasobów przedszkola:

1. rodzice, którzy korzystają z zasobów lokalowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, z wiedzy nauczycieli
przy organizacji imprez, uroczystości rodzinnych, ze zbiorów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych do pracy
indywidualnej z dzieckiem;

2. szkoły wyższe w ramach bezpłatnych praktyk studenckich;
3. organizacje pozarządowe, prowadzące akcje charytatywne: „Pomoc powodzianom”, „Pomóż Dzieciom

Przetrwać Zimę”, zbiórka plastikowych nakrętek dla Hospicjum „Santa Galla” w Łabuniach.

Dyrektor wymienił również Świetlicę Środowiskową „Krokus”, „Koło Modelarskie”, Ochotnicze Hufce Pracy
w Tomaszowie Lubelskim, które wykorzystują pomieszczenia z oddzielnymi wejściami do organizacji zajęć.
Partnerzy (wywiad), wskazali na czym polega współpraca reprezentowanych przez nich instytucji z przedszkolem.
Dzieci z przedszkola uczestniczą w konkursach recytatorskich, piosenki i tańca, akcjach w ramach „Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy” lub „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W ramach współpracy z biblioteką dzieci
mają okazję wypożyczać książki (akcja „Książka w przedszkolu”), uczestniczyć w akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Dzieci uczestniczą w konkursach w ramach projektu „Święto Ziemi” i w programach profilaktycznych.
We współpracy z nadleśnictwem przedszkole uczestniczy w programie „Zielona Szkoła”, podczas którego dzieci
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na ścieżkach edukacyjnych w formie gier i zabaw uczą się, a także uczestniczą w konkursach ekologicznych. We
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przedszkole uczestniczy w Dniach Otwartych
Szkoły (5 spotkań w soboty, dzieci przychodzą z rodzicami, aby poznać budynek, nauczycieli). Przedszkole
organizuje imprezy środowiskowe np. Jasełka, Dzień Dziecka, Dzień Mamy. Przedszkolaki uczestniczyły w Dniach
Godności Osób Niepełnosprawnych, brały udział we mszy świętej i przemarszu ulicami miasta. W przedszkolu
policja organizuje prelekcje z udziałem policjantów ruchu drogowego, dzielnicowych, ds. nieletnich w zakresie
bezpiecznych zachowań dzieci. Straż graniczna organizuje pokazy sprzętu straży granicznej i tresury psów,
a także prelekcje nt. bezpieczna droga. Miejski Ośrodek Pomocy w Tomaszowie Lubelskim pomaga rodzicom
w zakresie dofinansowania posiłków dzieciom. Organ prowadzący zwrócił uwagę na prowadzoną w przedszkolu
termomodernizację obiektu przedszkola, zakup dodatkowego wyposażenia, krzesełek itp. Partnerzy zwrócili uwagę
na trzyletni projekt „Małe przedszkole” realizowany ze środków POKL. W ramach projektu w przedszkolu
zorganizowano grupę tzw. „unijną” dla 16 dzieci. Partnerzy dodali, że w lokalu przedszkola działa Świetlica
Środowiskowa „Krokus” oraz ośrodek szkolenia Ochotniczych Hufów Pracy w Tomaszowie Lubelskim.
Partnerzy bardzo wysoko oceniają współpracę przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym
środowisku. Zwrócono uwagę na udział dzieci w uroczystości organizacji w ramach Święta Flagi pod nazwą „Mały
Patriota” (znajomość hymnu, oraz wiersza Katechizm Polskiego Dziecka, Burmistrz wręczał certyfikaty za
znajomość hymnu).
Analiza dokumentów potwierdza współpracę przedszkola z rodzicami, organem prowadzącym, Powiatową Stacją
Sanitarno – Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim, policją, Państwową Straszą Pożarną w Tomaszowie
Lubelskim, strażą graniczną, Świetlicą Środowiskową „Krokus" w Tomaszowie Lubelskim, Ochotniczymi Hufcami
Pracy w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszowskim Domem Kultury (TDK), Biblioteką Miejską w Tomaszowie
Lubelskim oraz Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim. Współpraca z Tomaszowskim
Domem Kultury sprzyja rozwijaniu otwartej i twórczej postawy wychowanków, a także rozwijaniu indywidualnych
zainteresowań i zdolności. Dzieci uczestniczą w widowiskach teatralnych wystawianych przez TDK,
organizowanych zajęciach plastycznych, zajęciach muzyczno – tanecznych, konkursach, przeglądach piosenki
przedszkolnej, mini listach przebojów i akcjach charytatywnych np. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, czy
„Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”. Współpraca z Biblioteką Miejską daje możliwość poznania i nabywania
umiejętności w zakresie zasad zachowania się w miejscu publicznym oraz zasad wypożyczania książek jako
czytelnik i członek biblioteki.

Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska. Rodzice (wywiad) stwierdzili,
że przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę dziecku przebywającemu w przedszkolu do 5 godzin. Dzięki
pozyskanym środkom z Unii Europejskiej utworzono dodatkową grupę w ramach projektu „Małe Przedszkola” dla
dzieci z rodzin o niskich dochodach.
Dyrektor przedszkola (ankieta) oraz nauczyciele (wywiad) wskazali, że przedszkole zbiera informacje na temat
potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje. Prowadzone one są w ramach ewaluacji wewnętrznej
przedszkola, przy pomocy narzędzi badawczych (ankiety, rozmowy). Uzyskano informacje dotyczące ofert różnych
instytucji w środowisku lokalnym, potrzeb rodziców w zakresie opieki, potrzeby utworzenia grupy dzieci z rodzin
o niskich dochodach (grupa w ramach projektu „Małe Przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską),
potrzeby utworzenia bezpłatnej grupy dla dzieci 5-6 letnich, organizacji imprez i konkursów.

Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Partnerzy
przedszkola w wywiadzie powiedzieli, że przedszkole organizuje Dzień Mamy, Taty, Dziadka, Babci, organizuje
rodzinne rajdy rowerowe, pikniki rodzinne.
Rodzice wymienili następujące przykłady działań, które przedszkole prowadziło w celu zaspokojenia potrzeb
środowiska lokalnego: modernizacja budynku przedszkola, organizacja akcji charytatywnych (np. „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”), występy w Tomaszowskim Domu Kultury (np. „Cała
Polska czyta dzieciom”) i w przedszkolu z okazji Dnia Dziadka, Babci, Mamy, „Jasełka” (wspólny występ dzieci
z rodzicami), udział dzieci w konkursach, np. plastycznym „Wielkanocna pisanka” (dzieci zajęły I miejsce).
Analiza dokumentów potwierdza podejmowane przez przedszkole działania mające na celu zaspokojenie potrzeby
rodziców w zakresie opieki nad dziećmi. W okresie wakacji przedszkole pełni dyżury zapewniając opiekę dzieciom
rodziców pracujących z innych przedszkoli. Jako jedyne w mieście zapewnia dzieciom 5 i 6 letnim bezpłatną
realizację podstawy programowej przygotowując dzieci do dalszej edukacji oraz dla dzieci w wieku 3- 5 lat z rodzin
o niskich dochodach, w ramach projektu „Małe Przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską. Kreuje
więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez imprezy środowiskowe, zapraszanie do udziału w organizowanych przez
przedszkole imprezach i uroczystościach. Prowadzi akcje charytatywne wspomagając potrzebujących. Uczestniczy
w akcjach organizowanych na terenie miasta, np. „Sprzątanie świata”, bierze udział w akcji na rzecz Hospicjum
„Santa Galla” w Łabuńkach. Poprzez udział w konkursach organizowanych przez instytucje w mieście promuje
środowisko, w którym funkcjonuje.
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Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania. Rodzice (wywiad)
stwierdzili, że przedszkole wykorzystuje wszystkie możliwe zasoby środowiska (pobliski park, las). Dzieci
w wywiadzie powiedziały, że chętnie chodzą na spacery, ponieważ mają „czyste powietrze, energię, siłę, mogą się
bawić skakankami, kółkami hula-hop i grać w piłkę”. Dzieci obserwują przyrodę, wiewiórki, ptaki (wycieczka
do parku), uczą się jak prawidłowo przejść przez ulicę, obserwują samochody. Dzieci były na wycieczce w ZOO
w Zamościu, w Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, podczas spaceru widziały policję i karetkę pogotowia.
Dyrektor (wywiad) wskazał, że z pomocą podmiotów środowiskowych były prowadzone następujące zadania
dydaktyczne i wychowawcze:

1. aktywne włączanie się w realizację programów, projektów, przedsięwzięć proponowanych przez podmioty
środowiska lokalnego,

2. promowanie wartości wychowania patriotycznego „Mały patriota” i edukacji ekologicznej „Młodzi Ekolodzy”,
3. włączanie się w realizację zadań z zakresu profilaktyki, zdrowotnej i bezpieczeństwa (drogowego,

przeciwpożarowego),
4. wspieranie w rozwijaniu czynności intelektualnej.

Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. Zdaniem
rodziców (wywiad) przedszkole organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi lub organizacjami spoza przedszkola
(straż pożarna, straż graniczna, policja, nadleśnictwo). Zajęcia są interesujące, ponieważ dają możliwość poznania
sprzętu, pracy służb mundurowych i bezpiecznych zachowań. Rodzice w wywiadzie podkreślili, że osoby
zapraszane na spotkania z dziećmi potrafią ciekawie mówić i zainteresować je tematem. Dzieci uczestniczą
w Dniach Otwartych Szkoły, w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych, w akcjach charytatywnych.
Nauczyciele i dyrektor (wywiady) wskazali najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy
przedszkola z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku należy:

1. poznawanie środowiska społecznego, kulturalnego, przyrodniczego;
2. uspołecznianie dzieci; wzmacnianie więzi rodzinnych, wielopokoleniowych;
3. kształtowanie postaw patriotycznych (patriotyzm lokalny, kultura, tradycje regionu);
4. nabywanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, dbałości o własne zdrowie i o środowisko

naturalne;
5. obcowanie z kulturą, książką;
6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole; rozwój zdolności, umiejętności, zainteresowań; poznawanie

zasad bezpieczeństwa;
7. rozwijanie śmiałości, otwartości, pewności siebie, zdobywanie doświadczeń, odczuwanie radości; nabywanie

przez dzieci umiejętności współpracy i współdziałania w zespołach dziecięcych;
8. zdobywanie nagród, wyróżnień, dyplomów; prezentacja umiejętności dzieci w różnych sferach;
9. integracja dzieci z różnych placówek podczas konkursów międzyprzedszkolnych, poznanie nowych kolegów.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

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

Komentarz:

Przedszkole zbiera informacje o losach podopiecznych i wykorzystuje je w celu modyfikowania
pracy oraz doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych. Nauczyciele i dyrektor (wywiady) stwierdzili, że przedszkole
gromadzi informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola, poprzez ankietowanie nauczycieli szkoły
podstawowej, do której uczęszcza dziecko, rozmowy informacyjne nauczyciela przedszkola i nauczyciela klasy
I szkoły podstawowej; rozmowy z rodzicami, z dziećmi podczas odwiedzin w przedszkolu; gromadzenie artykułów
z prasy lokalnej i dyplomów o sukcesach wychowanków; prezentowanie osiągnięć absolwentów podczas wizyt
przedszkolaków w szkole; śledzenie informacji o losach absolwentów na stronach internetowych.

Wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Nauczyciele oraz dyrektor (wywiady) stwierdzili, że w przedszkolu wykorzystuje się informacje o losach dzieci
w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej. Informacje zbierane są w celu szukania wskazówek
do dalszej pracy oraz oceny jakości własnej pracy wychowawczej i dydaktycznej. Mają one wpływ na wybór
programów planowania pracy, dobór metod i form pracy, na rozwijanie zdolności i zainteresowań następnych
roczników. Do przedszkola nie dotarły informacje o problemach adaptacyjnych byłych wychowanków w klasach I.
Nauczyciele w rozmowie z nauczycielami przedszkola, rodzicami, środowiskiem, stwierdzili, że dzieci są bardzo
dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego. Należy podkreślić, iż dzieci, które uczęszczały
do przedszkola, dobrze sobie radzą w szkole. W ankietach nauczyciele i dyrektor stwierdzili, że żaden z byłych
podopiecznych w klasach pierwszych nie miał problemów z adaptacją.

Przedszkole przygotowuje do dalszego kształcenia. Zdaniem rodziców i partnerów (wywiady) przedszkole
przygotowuje do nauki w szkole podstawowej, ponieważ dzieci uczą się czytać, pisać, śpiewać, recytować.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Komentarz:

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu,
podejmowanych działaniach oraz informuje środowisko o celowości i skuteczności tych działań. Rodzice
i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość
kształcenia i relacje z lokalnym środowiskiem.

Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego
wychowanków. Partnerzy (wywiad) stwierdzili, że w ostatnim czasie przedszkole upowszechniło informacje
dotyczące występów dzieci w Jasełkach, konkursach i imprezach środowiskowych (np. w Tomaszowskim Domu
Kultury). Większość ankietowanych rodziców (47 z 48) stwierdziło, że informacje na temat osiągnięć przedszkola
są wystarczające.
Rodzice (wywiad) powiedzieli, że o działaniach przedszkola dowiadują się ze strony internetowej przedszkola (np.
o konkursie plastycznym „Wielkanocna pisanka”, o termomodernizacji przedszkola, wycieczkach), z prasy lokalnej
Tygodnik Tomaszowski i ReWizje Tomaszowskie (np. Jasełka, nagrody dla nauczycieli, o Dniu Flagi,
o nagrodzonym wychowanku przedszkola) oraz galerii prac w przedszkolu.
Z analizy dokumentów oraz z ankiety wypełnionej przez dyrektora wynika, że przedszkole informuje o swojej
ofercie i działaniach poprzez stronę internetową przedszkola, tablice ogłoszeń, prezentowanie informacji w prasie
lokalnej oraz podczas lokalnych uroczystości.
Z analizy dokumentów wynika, że przedszkole zamieszcza informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta,
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cyklicznie prezentuje się w lokalnych mediach (ogłoszenia i artykuły w prasie lokalnej: Tygodnik Tomaszowski,
Rewizje Tomaszowskie, Tygodnik Zamojski), w holu głównym przedszkola w „Kąciku dla rodziców”, w którym
znaleźć można dokumenty o działalności przedszkola, informatory i opracowania wspomagające rodziców
w wychowywaniu dzieci, z których w dniach pracy przedszkola korzystają rodzice i osoby zainteresowane. Ostatnie
działania przedszkola prezentowane w prasie lokalnej, to: „Ekologia według przedszkolaków” – Rewizje
Tomaszowskie, 2012; „Flaga na maszt! Do hymnu!” – Tygodnik Tomaszowski, 2012; „Gratulacje dla władzy” –
Tygodnik Zamojski, 2012 (wyróżnienie dla przedszkolaka w ogólnopolskim konkursie „Było sobie CO2” w kategorii
indywidualnej, w swojej grupie wiekowej); „Najpiękniejsze pisanki” – ReWizje Tomaszowskie, 2012; „Jasełka
w Przedszkolu nr 2” – ReWizje Tomaszowskie, 2011; „Obsypani nagrodami” – Tygodnik Zamojski, 2011; „Rajd
Rowerowy w Przedszkolu nr 2” – ReWizje Tomaszowskie, 2009; „Dzień Mamy i Taty w przedszkolu nr 2” –ReWizje
Tomaszowskie, 2009.
Dyrektor wskazał na następujące działania i osiągnięcia ostatnio upowszechnione w lokalnym środowisku:
spotkanie pt: Ekologiczne pytania” (informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Tygodniku Zamojskim
i Rewizjach Tomaszowskich), akcja „Polak Mały”- bo obywatel zaczyna się od przedszkola (Tygodnik
Tomaszowski, Tygodnik Zamojski) oraz Jasełka (ReWizje Tomaszowskie).

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i jego
wychowanków. Partnerzy i rodzice (wywiady) znają osiągniecia przedszkola i jego wychowanków. Wymienili:
czołowe miejsca w konkursie piosenki ekologicznej, I miejsce wychowanka przedszkola w konkursie „Było sobie
CO2” na szczeblu ogólnopolskim oraz w konkursie „Wielkanocna pisanka”. Partnerzy zwrócili uwagę,
że o wszystkich osiągnięciach można przeczytać na stronie internetowej przedszkola i prasie lokalnej (Rewizje
Tomaszowskie, Tygodnik Tomaszowski).
Dyrektor (ankieta) wymienił trzy najważniejsze osiągnięcia przedszkola w ostatnim czasie:

1. realizowanie projektu „Małe Przedszkole”, w ramach którego utworzony został oddział dla dzieci w wieku 3-5
lat współfinansowany przez Unię Europejską,

2. zdobycie przez wychowanków w wielu nagród i wyróżnień na szczeblu lokalnym, regionalnym
i ogólnopolskim,

3. doposażenie sal w zabawki i sali gimnastycznej w atrakcyjne przyrządy i przybory do ćwiczeń i zabaw
ruchowych oraz zakup zjeżdżalni na plac przedszkolny współfinansowany przez rodziców z dobrowolnych
składek na rzecz przedszkola.

Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Większość
rodziców (47 z 48) stwierdziło, że zostali poinformowani o korzyściach wynikających z faktu, że dziecko uczęszcza
do przedszkola.
Zdaniem nauczycieli (wywiad) przedszkole promuje edukację przedszkolną. Przedszkole prowadzi różnorodne
działania informacyjne dotyczące oferty przedszkola i osiągnięć jego wychowanków, zamieszczając stosowne
informacje na stronie internetowej, w lokalnych mediach i na terenie przedszkola. Wytwory pracy dzieci oraz
dyplomy, podziękowania i certyfikaty eksponowane są na terenie placówki, a rodzice informowani są o sukcesach
swoich dzieci również w czasie rozmów indywidualnych i zebrań. Promowaniu edukacji przedszkolnej służy też
podejmowanie działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym, podczas których dzieci mogą zaprezentować
zdobyte w przedszkolu umiejętności. Promowanie wychowania przedszkolnego odbywa się poprzez
przekazywanie informacji w formie ulotek na temat działalności przedszkola, umieszczenie informacji na stronie
internetowej przedszkola, na tablicach ogłoszeń na terenie placówki, prezentowanie efektów działań w lokalnych
mediach (prezentacja osiągnięć, dorobku, umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych), prezentacja
osiągnięć dzieci w formie dyplomów eksponowanych na holu przedszkola. Dyrektor (wywiad), wniósł,
że przedszkole próbowało dotrzeć ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłały dzieci do przedszkola poprzez
utworzenie oddziału w ramach projektu „Małe przedszkole”.
Z analizy dokumentów prowadzonej przez zespół badawczy wynika, że działania promujące wartość edukacji
przedszkolnej w środowisku opisane są w planach pracy przedszkola i wychowawców grup. Zawierają następujące
elementy:

poznawanie środowiska społecznego, kulturalnego, przyrodniczego;
uspołecznianie dzieci; - wzmacnianie więzi rodzinnych, wielopokoleniowych;
kształtowanie postaw patriotycznych (patriotyzm lokalny, kultura, tradycje regionu);
nabywanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, dbałości o własne zdrowie i o środowisko
naturalne;
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obcowanie z kulturą, książką;
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;
rozwój zdolności, umiejętności, zainteresowań;
poznawanie zasad bezpieczeństwa;
rozwijanie śmiałości, otwartości, pewności siebie, zdobywanie doświadczeń, odczuwanie radości;
nabywanie przez dzieci umiejętności współpracy i współdziałania w zespołach dziecięcych;
zdobywanie nagród, wyróżnień, dyplomów;
prezentacja umiejętności dzieci w różnych sferach;
integracja dzieci z różnych placówek podczas konkursów międzyprzedszkolnych, poznanie nowych kolegów.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość
kształcenia. Rodzice i partnerzy stwierdzili, że przedszkole dba o jakość kształcenia.
Partnerzy podczas wywiadu podkreślili, że przedszkole dba o jakość kształcenia i wychowania poprzez
prowadzone akcje „Cała Polska Czyta dzieciom” lub „Książka w przedszkolu”, udział dzieci w wielu przeglądach
i konkursach na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o relacje
z lokalnym środowiskiem. W prowadzonych badaniach rodzice oraz partnerzy stwierdzili, że ich zdaniem
nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy z rodzicami. Zdaniem partnerów świadczą
o tym częste indywidualne i grupowe spotkania (np. rajdy, prezentacje uzdolnień dzieci – prezentacje
w Tomaszowskim Domu Kultury), wspólny udział rodziców i dzieci w programach edukacyjnych prowadzonych
przez Sanepid.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami

Komentarz:

Ankietowani rodzice mają poczucie, że nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci
na opinie rodziców dotyczące działalności przedszkola. Można je wyrażać w trakcie spotkań grupowych
i indywidualnych kontaktów z nauczycielem. Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem, są
dla niego partnerami. Placówka prowadzi formy wspierania rodziców w wychowaniu dzieci.

Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości.
Rodzice w ankietach wskazali następujące sposoby informowania nauczycieli lub dyrektora o swoich opiniach
na temat pracy przedszkola:

1. przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych (40 z 48),
2. zebrania rodziców (39 z 48),
3. indywidualne rozmowy poza wyznaczonymi godzinami spotkań rodziców (34 z 48),
4. indywidualne rozmowy w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (10 z 48),
5. inne formy wskazało 7 z 48 respondentów, wśród nich wymieniono ankietowanie.

Zdaniem wszystkich rodziców nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na ich opinie dotyczące
działalności przedszkola. W ankiecie rodzice (40 z 48) zostali poinformowani o dniach i godzinach, w których
można porozmawiać indywidualnie z wychowawcami grup, 7 z 48 nie zostało poinformowanych. W ankiecie
rodzice (46 z 48) stwierdzili, że nauczyciele przedszkolni poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty
z rodzicami. Dyrektor (ankieta) oraz nauczyciele (wywiad) podali, że rodzice mogą dzielić się z rodzicami swoimi
opiniami na temat działalności przedszkola na zebraniach rodziców, podczas indywidualnych rozmów w ramach
wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców lub poza wyznaczonymi godzinami, przy okazji uroczystości i imprez
przedszkolnych.
Obserwacja placówki oraz analiza dokumentów prowadzona przez zespół badawczy potwierdziła informacje
uzyskane od dyrektora i nauczycieli. W holu głównym, gdzie rodzice oczekują na dzieci, umieszczona jest
„skrzynka kontaktowa z rodzicami", do której można wrzucać pytania do pracowników przedszkola. Jest również
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miejsce składania przez rodziców propozycji do jadłospisów. Z analizy dokumentów dodatkowo wynika, że rodzice
w zależności od potrzeb mogą umawiać się na spotkania indywidualne z dyrekcją i wychowawcami po godzinach
zajęć.

Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. W ankiecie rodzice (40 z 48)
stwierdzili, że nauczyciele przekazują informacje na temat jak rozwija się dziecko, 7 z 48 rodziców otrzymuje takie
informacje na własną prośbę. Zdaniem rodziców (wywiad) przedszkole wspiera ich w wychowaniu dzieci poprzez
współpracę (wysłuchiwanie propozycji rodziców), przedstawianie propozycji do akceptacji, wskazywanie zdolności
i elementów do pracy z dzieckiem, wskazywanie sposobów pracy z dzieckiem, wskazywanie predyspozycji dziecka
i ukierunkowanie jego rozwoju. Rodzice wskazali, że działania przedszkola w zakresie wspierania rodziców
w wychowaniu są przydatne. Przykładem są działania w zakresie zdrowia dziecka (jak dziecko się źle czuje, rodzic
na bieżąco jest informowany), indywidualne podejście do dziecka (np. dotyczące jedzenia, leczenia). Nauczyciele
i dyrektor (wywiady) wskazali, że przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu.
Najważniejsze z nich to: spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, policjant, logopeda); informowanie
rodziców o postępach dzieci podczas zabaw grupowych i indywidualnych; pedagogizacja rodziców podczas zebrań
z rodzicami; umieszczanie artykułów w kąciku dla rodziców, dotyczące radzenia sobie z zachowaniami
niepożądanymi. Częstotliwość korzystania z tych form wspierania uwarunkowana jest potrzebami.
Analiza dokumentów prowadzona przez zespół badawczy potwierdza wymienione przez nauczycieli i dyrektora
formy wsparcia rodziców w wychowaniu.

Rodzice mają wpływ na działania przedszkola. W ankiecie rodzice (42 z 48) stwierdzili, że mają wpływ na to,
co się dzieje w przedszkolu, 5 z 48 respondentów raczej nie ma wpływu. Zdaniem rodziców (wywiad) mają oni
wystarczający wpływ na pracę przedszkola. W ankiecie rodzice powiedzieli, że mają wpływ na wybór: paczek
na Mikołaja, podręczników, zakup zabawek, ubezpieczenia, zajęć dodatkowych, posiłków, uroczystości
i wycieczek. W wywiadzie rodzice uzupełnili, że mają wpływ na program wychowawczy, profilaktyki, ocenę
nauczycieli, plan pracy przedszkola.
W wywiadzie dyrektor stwierdził, że rodzice mają największy wpływ na zatwierdzenie planu dydaktyczno
–wychowawczego przedszkola, opiniowanie zajęć dodatkowych oraz wybór i zakup zabawek, pomocy
dydaktycznych.
Z analizy dokumentów wynika, że rodzice decydują o wybierze podręczników, rodzaju zajęć dodatkowych, zakupie
zabawek, pomocy do zajęć, wyborze oferty na zagospodarowanie placu zabaw, opiniują program wychowawczy,
plan pracy i plan finansowy przedszkola, biorą udział w ustalaniu wysokości stawki żywieniowej, podejmują decyzje
o paczkach na Mikołaja, upominkach na Dzień Dziecka, ustalaniu dobrowolnych składek na Radę Rodziców,
wydatkowaniu funduszy pochodzących ze składek rodziców.

Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem. W ankiecie rodzice wskazali, że brali udział
w wymienionych niżej działaniach:

1. w imprezach i uroczystościach przedszkolnych (45 z 48),
2. w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (36 z 48)
3. w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych (35 z 48)
4. udzielaniu przedszkolu pomocy materialnej (27 z 48)
5. w konsultacjach, debatach organizowanych przez przedszkole (6 z 48)
6. dzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami (4 z 48)
7. pracach fizycznych na rzecz przedszkola (3 z 48).

Zdaniem rodziców (46 z 48) pracownikom przedszkola zależy na bliskiej współpracy z rodzicami. W ankiecie
nauczyciele wskazali następujące formy współpracy z rodzicami: prace fizyczne na rzecz przedszkola (11 z 11),
konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności, zebrania grupowe i spotkania indywidualne (6
z 11), szkolenia, kursy i warsztaty (3 z 11).
Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że rodzice w wysokim stopniu są zaangażowani w życie przedszkola
i uczestniczą w różnych formach jego działalności. Zdaniem nauczycieli nie ma takich działań, w które trudno
byłoby zaangażować rodziców. Nauczyciele w wywiadzie i ankietach powiedzieli, że rodzice najczęściej
uczestniczą we współorganizowaniu uroczystości i imprez (np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty,
Pożegnanie przedszkola, Jasełka, rajd rowerowy, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji i strojów
karnawałowych), i w zebraniach grupowych.
Dyrektor w wywiadzie wskazał formy współpracy z rodzicami: udział w imprezach i uroczystościach
przedszkolnych, udział rodziców w ich przygotowywaniu (poczęstunek, przygotowanie strojów, dekoracji),
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udzielanie pomocy finansowej na wycieczki autokarowe, udział w akcjach i konkursach prowadzonych przez
przedszkole.

Rodzice opiniują działania przedszkola. Rodzice (42 z 48) w ankietach stwierdzili, że mają wpływ na działania
przedszkola. 5 z 48 respondentów nie ma wpływu. Jeden rodzic nie udzielił odpowiedzi. Większość rodziców (38
z 48) zna przykłady wpływu rodziców na działania przedszkola, 8 z 48 nie zna, 2 nie udzieliło odpowiedzi.
W ankietach rodzice wymienili następujące przykłady wpływu rodziców na działania przedszkola: planowanie
i organizowanie wycieczek, opiniowanie zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych, wybór podręczników,
uzgadnianie jadłospisu, wybór ubezpieczenia, udział w konkursach. Podczas wywiadu rodzice stwierdzili, że na
bieżąco informują nauczycieli i dyrektora o problemach występujących w przedszkolu. Wszystkie problemy
rozwiązywane są na bieżąco. W ostatnim czasie rodzice opiniowali decyzje dyrektora dotyczące programu
wychowawczego, profilaktyki, wydatków finansowych na wzbogacenie sal dydaktycznych.
W wywiadzie dyrektor stwierdził, że rodzice opiniują działania przedszkola. Podstawowymi decyzjami opiniowanymi
przez rodziców są: koncepcja pracy przedszkola, organizacja uroczystości i imprez, organizacja zajęć
dodatkowych, wycieczek, plan pracy przedszkola, plan dnia dla dzieci. Przedszkole uwzględnia prośby rodziców
odnośnie specyficznych potrzeb żywieniowych dzieci (diety), planują wydatki, mają wpływ na decyzje dotyczące
kwestii dydaktycznych, wychowawczych oraz organizacyjnych, decydują o wyborze ubezpieczyciela od NNW,
uczestniczą w akcjach integrujących społeczność przedszkolną. Zdaniem dyrektora opinie rodziców mają znaczący
wpływ na działania przedszkola.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

Dyrektor stwarza nauczycielom możliwość kreatywnego działania. Stosuje pochwały, przydziela
nagrody dyrektora, występuje o nagrody Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta, przyznaje dodatek
motywacyjny, co wzmacnia  współodpowiedzialność pracowników za pracę przedszkola.

W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe. Nauczyciele w wywiadzie wskazali, że w przedszkolu aktywnie
działają zespoły wychowawcze i profilaktyczne, zarządzania przedszkolem (planowanie i organizacja działalności
przedszkola), szkoleniowe (doskonalenia zawodowego nauczycieli) i inne powoływane do wykonania zadań
doraźnych, np. zespół artystyczny, zespół grupowy, zespoły ewaluacyjne (ds. organizacji ewaluacji, ds.
opracowania narzędzi i przeprowadzania badań), ds. planowania pracy, ds. pomocy psychologiczno –
pedagogicznych w różnych grupach wiekowych, ds. prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola, np.
zaproszenia, dekoracje. Ich zdaniem dyrektor przedszkola zachęca do współpracy z innymi pracownikami
w rozwiązywaniu problemów przedszkola. Dyrektor w ankiecie podał, że w celu pobudzenia pracy zespołowej
akceptuje spontaniczną działalność pracowników. W jego ocenie większość nauczycieli jest w wysokim stopniu
zaangażowanych w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu.

W przedszkolu analizuje się efekty pracy. Zdaniem nauczycieli (wywiad) efekty pracy przedszkola są
analizowane. W zgodnej ocenie dyrektora i nauczycieli (ankieta), w przedszkolu działa odpowiednia liczba
zespołów zadaniowych, a wyniki pracy zespołów są oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką przez
radę pedagogiczną i członków zespołu. Po analizie pracy zespołów sporządzane są sprawozdania kończące się
wnioskami.

Działania dyrekcji przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli. W wywiadzie nauczyciele podali
przykłady tych działań. Są nimi stosowane przez dyrektora pochwały, przydzielanie nagrody dyrektora, wystąpienia
o nagrody Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta, przyznanie dodatku motywacyjnego. Dyrektor przedszkola dzieli
się z nauczycielami doświadczeniem, umożliwia udział w szkoleniach, zachęca do dzielenia się wiedzą. Umożliwia
organizowanie różnych form aktywności z dziećmi (teatrzyk), chętnie docenia, zauważa i wspiera nasze inicjatywy.
Umożliwia uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, dopasowując godziny pracy. Zawsze docenia nas
i chwali na forum podczas spotkań zewnętrznych. Dyrektor nie narzuca działań jakie mamy podejmować,
pozostawia nam swobodę wyboru. Pozyskuje sponsorów poza przedszkolem w celu realizacji zaplanowanych
zadań. Dba o dobre relacje między pracownikami, często organizowane są wspólne spotkania (Wigilia, Dzień
Edukacji Narodowej, rajd rowerowy), fundusz socjalny wykorzystywany jest na integrację pracowników. Tworzy to
możliwość kreatywnego działania. Dyrektor w wywiadzie i ankiecie podaje rozwiązania służące rozwijaniu
kreatywności nauczycieli, są to m.in. udział w szkoleniach, dzielenie się wiedzą, różne nowatorskie metody i formy
stosowane w pracy z dziećmi. W jego ocenie nauczyciele są otwarci na propozycje i inicjatywy, dbają o właściwe
stosunki interpersonalne, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Praca nauczycieli zauważana jest
w środowisku lokalnym na stronie internetowej, w wynikach konkursów, w których uczestniczą dzieci. Pisze o nich
prasa. Nauczyciele śledzą nowości wydawnicze, piszą programy autorskie, opracowują projekty innowacyjne
ułatwiające pracę z dziećmi, zauważają potrzeby edukacyjne dzieci, wspierają rozwój, zmniejszają deficyty oraz
wspierają dzieci uzdolnione. W ankiecie nauczyciele bardzo wysoko ocenili działania dyrektora w rozwijaniu ich
kreatywności.
W ankiecie wszyscy nauczyciele (11 z 11) wskazali, że czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola jako
całości. Według ich oceny i dyrektora wszyscy wywiązują się z podjętych zobowiązań.
Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form
współpracy. Dyrektor i nauczyciele, w ankiecie, zgodnie wskazali formy doskonalenia zawodowego dotyczące
metod i form współpracy zespołowej prowadzone w przedszkolu w tym i poprzednim roku szkolnym. Były to
szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. W ich zgodnej ocenie uczestnictwo w tych szkoleniach jest zdecydowanie
przydatne w praktyce.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

Zebrane podczas przeprowadzonego badania informacje wskazują, że w Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Tomaszowie Lubelkim sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, który obejmuje kontrolę,
ewaluacje wewnętrzną i wspomaganie. Nauczyciele angażują się w proces ewaluacji wewnętrznej. Wnioski
z nadzoru służą do planowania i doskonalenia pracy własnej nauczycieli. Stwarzają możliwość rozwoju
kreatywności i twórczości dzieci, co ma korzystny wpływ na podnoszenie jakości pracy przedszkola.

Nauczyciele angażują się w realizację ewaluacji wewnętrznej. W badaniu ankietowym i wywiadzie wszyscy
nauczyciele (11 z 11) potwierdzili swoje uczestnictwo w realizacji ewaluacji wewnętrznej przedszkola. W proces ten
wszyscy angażują się w dużym stopniu. Powodami, dla których angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
są poprawa jakości swojej pracy, wyszukanie słabych i mocnych stron pracy przedszkola, dążenie do bycia
lepszym, wytyczenie kierunków zmian, sprawdzenie skuteczności podjętych działań, a także przekonanie,
że ewaluacja jest niezbędna w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dyrektor w celu zaangażowania
nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zapoznaje ich z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego i planem nadzoru pedagogicznego, zawierającym plan ewaluacji wewnętrznej. Powołał 5-osobowy
zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Mobilizuje nauczycieli do samokształcenia i organizuje szkolenia w ramach
Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli oraz przyznaje nauczycielom nagrody i dodatki motywacyjne. Zdaniem
nauczycieli udział w ewaluacji jest zwyczajem panującym w przedszkolu.

Wewnętrzny nadzór pedagogiczny służy planowaniu pracy przedszkola. W planie pracy przedszkola
uwzględniane są wnioski płynące z wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego, takiego zdania są wszyscy
ankietowani nauczyciele. Jako przykłady uwzględnienia wniosków płynących z wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego podczas tworzenia planu pracy przedszkola w wywiadzie podali: projektowanie i wdrażanie
skutecznych działań zmierzających do niwelowanie trudności edukacyjnych dzieci, powołanie zespołu
psychologiczno – pedagogicznego, rozszerzenie zakresu działań na rzecz zdrowia i współpracy z różnymi
instytucjami. Do działań związanych z promowaniem zdrowia włączono blok żywieniowy, który zwraca uwagę
na jakość i eksponowanie posiłków na fotografiach zamieszczonych w jadłospisie. W celu dostosowania
różnorodnych form i metod pracy diagnozuje się umiejętności dzieci 5 i 6 letnich. Dyrektor w wywiadzie potwierdził,
że wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do planu pracy przedszkola wprowadzane są kompleksowo.
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. W wewnętrzną ewaluację pracy
przedszkola (ankieta) zaangażowani są wszyscy nauczyciele. Nauczyciele prowadząc ewaluację wewnętrzną
pracują w zespołach: do opracowania ankiet, przeprowadzenia diagnozy gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia
nauki czytania i pisania, adaptacji dzieci w przedszkolu, w zespole opracowującym wnioski z obserwacji
poszczególnych grup.

Wewnętrzny nadzór pedagogiczny korzystnie wpływa na funkcjonowanie przedszkola. Wyniki wewnętrznego
nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora, w tym i ostatnim roku szkolnym, miały wpływ
na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu przedszkola. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie za najważniejsze
zmiany w funkcjonowaniu przedszkola wymienili: podniesienie estetyki przedszkola, rozszerzenie oferty
edukacyjnej (wprowadzono zajęcia taneczne i rytmikę, j. angielski dla dzieci młodszych). Doposażenie placu zabaw
w urządzenie do rozwijania aktywności ruchowej u dzieci i sali gimnastycznej w sprzęt sportowy oraz zakup
mebelków, stolików i krzesełek do sal, wyremontowanie łazienki, odmalowanie sal i mebli. Zintensyfikowano
działania w zakresie częstszego wychodzenia z dziećmi na spacery, co ma wpływ na kształtowanie wśród dzieci
czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Wprowadzono realizację programu być "Małym
patriotą", co kształtuje wśród dzieci poczucie przynależności narodowej i postawy nacechowanej miłością
do swojego kraju i miasta. Dodatkowo nauczyciele wymienili: modyfikację planów i metod pracy z dziećmi, narzędzi
badawczych, wybór programów dostosowanych do nowej podstawy programowej, wprowadzenie procedur
dokonywania diagnozy przedszkolnej i informowania rodziców o jej wynikach, działania w zakresie gromadzenia
informacji o losach absolwentów, poszerzenia strony internetowej, rozszerzenie współpracy z rodzicami
i środowiskiem. Ich zdaniem wnioski z nadzoru są w pełni uwzględniane przy wprowadzaniu zmian
w funkcjonowaniu przedszkola.

W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli wyrażonej w ankiecie, wewnętrzny nadzór pedagogiczny ma wpływ
na zmiany wprowadzane w funkcjonowaniu przedszkola. Zdaniem nauczycieli (wywiad) wyniki nadzoru
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udoskonaliły współpracę z rodzicami, partnerami przedszkola i organem prowadzącym. Wzbogaciły ofertę
edukacyjną i miały znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa, podniesienia komfortu pracy dzieci i pracowników
oraz warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola. Zmiany te stwarzają możliwość rozwoju kreatywności
i twórczości dzieci oraz wpływają na podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

Wnioski z przeprowadzonego badania dowodzą, że warunki lokalowe i wyposażenie w wysokim
stopniu zapewniają realizację podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów nauczania. 

Warunki lokalowe przedszkola są wystarczające do realizowania przyjętych programów nauczania.
Wszyscy ankietowani (11 z 11) nauczyciele i dyrektor, oceniają warunki lokalowe jako wystarczające
do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów. Większość ankietowanych
rodziców (47 z 48) jest zdania, że warunki są bardzo dobre lub odpowiednie. Wyniki obserwacji potwierdzają dobre
wyposażenie sal zajęć w pomoce dydaktyczne, co sprzyja realizacji zaplanowanych celów. W zajęciach
nauczyciele pozostawiają dzieciom swobodę ekspresji, co potwierdzają przeprowadzone obserwacje zajęć.

Przedszkole jest wystarczająco wyposażone w sprzęt i pomoce do realizowania podstawy programowej
i przyjętych programów nauczania. Nauczyciele i dyrektor zgodnie oceniają wyposażenie przedszkola w pomoce
dydaktyczne jako wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów. Zdaniem 70%
ankietowanych rodziców w przedszkolu jest dużo przyborów i pomocy do zabawy i nauki. Podczas obserwacji
zajęć stwierdzono, że wyposażenie sal umożliwia realizację procesu dydaktycznego. Sale zajęć są podzielone
na część odpoczynkową i do zabawy/pracy. Również wyposażenie placu zabaw jest w pełni wystarczające.
W wywiadzie dyrektor wskazał na potrzebę doposażenia sal w nowe kąciki zainteresowań, gry i zabawy
przygotowujące do nauki czytania i pisania, zakup dodatkowych zabawek. W przypadku pozyskania dodatkowych
środków finansowych planuje urządzenie sali do gry w szachy i zakup szachów.

Przedszkole ma plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego. Plan poprawy warunków
lokalowych i wyposażenia dydaktycznego sporządzony jest w postaci listy potrzeb i zakupów na dany rok szkolny,
co potwierdza analiza dokumentów.

W przedszkolu podejmowane są planowe działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych
i wyposażenia dydaktycznego przedszkola. Według wskazań dyrektora (ankieta) oraz analizy dokumentów,
działania mające na celu wzbogacenie zasobów lokalowych i wyposażenia przedszkola w ostatnich dwóch latach
prowadzone są w oparciu o istniejący plan. Dyrektor przedstawił listę zakupu pomocy dydaktycznych, wykonania
remontów i niezbędnych prac. Zaplanowane i wykonywane w bieżącym roku prace: termomodernizacja budynku,
wymiana stolarki okiennej, instalacja baterii słonecznych, docieplenie ścian budynku, malowanie pomieszczeń,
zakup szaf na sprzęt sportowy, zakup pomocy dydaktycznych: makieta lotniska, mata grająca, układanka, tablice,
gry edukacyjne, puzzle, gry planszowe, zestawy liter, pojemniki na klocki, lalki, tablice drewniane, kasa
z kalkulatorkiem, zestaw kuchenny. W planie uwzględniono również modernizację łazienek, adaptację i urządzenie
sali do gry w szachy, wykonanie podjazdu, modernizację patio i urządzenie mini placu zabaw.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Atmosfera i warunki panujące w przedszkolu sprzyjają współpracy wszystkich pracowników.
2. Zaangażowanie przedszkolaków w różne przedsięwzięcia organizowane zarówno w przedszkolu, jak

i instytucjach zewnętrznych zapewnia im wszechstronny i harmonijny rozwój oraz spełnia
oczekiwania rodziców.

3. Rodzice aktywnie uczestniczą w wielu działaniach przedszkola, współdecydują o sprawach placówki
oraz o imprezach, uroczystościach i akcjach charytatywnych, angażują się w działania podejmowane
w placówce (np. Jasełka, konkursy, akcje charytatywne).

4. Wszyscy nauczyciele angażują się w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu i w prowadzenie
ewaluacji wewnętrznej, co skutkuje zmianami służącymi podniesieniu jakości pracy przedszkola.

5. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powodują refleksje nad jakością i zakresem podejmowanych
w przedszkolu działań. Są wykorzystywane do ich modyfikacji.

6. Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, dostępnych dla wszystkich dzieci, bez
żadnych ograniczeń (zajęcia taneczne, język angielski, rytmika, karate, logopedyczne).

7. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań
poddawane są ocenie i analizie, a wprowadzane zmiany wynikają z potrzeb.

8. Wszelkie zmiany wprowadzane w przedszkolu wynikają z diagnoz i wniosków i przyczyniają się
do rozwoju umiejętności dzieci.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności B
Dzieci są aktywne B
Respektowane są normy społeczne B
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

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które
uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego B
Rodzice są partnerami B
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

B
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