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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

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

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

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

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

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

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

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

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

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-04-2015 - 16-04-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Mirosława Gralla-Kaperzyńska, Jolanta Wasilewska. Badaniem objęto 28

przedszkolaków (wywiad grupowy), 99 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli. Przeprowadzono

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

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

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje następujące obszary działania przedszkola:

,,Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci", ,,Dzieci są aktywne", ,,Przedszkole

wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
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Obraz przedszkola

Niepubliczne Przedszkole ,,MIŚ" w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje od 2003 roku. Zgodnie z oczekiwaniami

rodziców pracuje od godz. 6.30 do 16.00. Dysponuje placem zabaw wyposażonym w nowoczesne urządzenia.

Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywa się w 5 oddziałach. Każdy oddział ma dobrze wyposażoną w pomoce

dydaktyczne salę, podzieloną na część dydaktyczną i rekreacyjną. Przedszkole działa w oparciu o koncepcję

pracy, która jest dostosowana do potrzeb dzieci i uwzględnia oczekiwania środowiska lokalnego. Placówka

zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, uczy ich tolerancji. Praca nauczycieli

opiera się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki. Dzieci zachęcane są do różnorodnych

aktywności i wdrażane do samodzielności. Realizowane są działania proekologiczne (np. zbiórka elektrośmieci,

zużytych baterii) i prozdrowotne (np. promowanie regionalnej i naturalnej żywności, zdrowego odżywiania się).

Przedszkolaki chętnie włączają się w działalność charytatywną (np. pomoc dzieciom z najuboższych rodzin,

zbiórka nakrętek), uczestniczą w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom", różnorodnych konkursach, zawodach

sportowych, akcjach. Poznają historię i tradycje własnego miasta i regionu. Biorą udział w uroczystościach

organizowanych w placówce, a także życiu kulturalno-społecznym miasta (np. Święto Odzyskania

Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny ,,Mama, tata i ja") oraz wycieczkach do kina, teatru,

muzeów. Przy przedszkolu działa Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Misia", którego celem jest wspieranie działalności

placówki. Przedszkole aktywnie współdziała z podmiotami lokalnego środowiska, co korzystnie wpływa

na rozwój wychowanków i służy promowaniu wartości wychowania przedszkolnego.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole Niepubliczne "Miś"
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Lidzbark Warmiński

Ulica Kromera

Numer 13

Kod pocztowy 11-100

Urząd pocztowy Lidzbark Warmiński

Telefon 897672016

Fax

Www www.przedszkolemis.edu.pl

Regon 17093627300000

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 160

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 32

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 22.86

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat lidzbarski

Gmina Lidzbark Warmiński

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci B

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

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

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

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

Dzieci są aktywne B

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

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

Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)

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

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

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B

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

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

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

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

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

1. Rodzice bardzo aktywnie włączają się w działania realizujące koncepcję pracy przedszkola.

2. Wnioski z analizy możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci są podstawą podejmowania działań, które

przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań przedszkolaków z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji.

3. Realizowane przez przedszkole działania umożliwiają dzieciom podejmowanie różnorodnych aktywności

na rzecz własnego rozwoju oraz społeczności lokalnej.

4. Efektywna współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom przyczynia się

do zapewnienia wsparcia wszystkim potrzebującym przedszkolakom.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Stan oczekiwany:

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

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

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

dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przyjęta w przedszkolu koncepcja pracy jest spójna z jego działaniami i odpowiada potrzebom

rozwojowym dzieci oraz oczekiwaniom środowiska lokalnego. Rodzice aktywnie włączają się

w działania realizujące koncepcję i jej modyfikacje.

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

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

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Przedszkole działa w oparciu o koncepcję pracy, która jest dostosowana do potrzeb dzieci i uwzględnia

oczekiwania środowiska lokalnego. Z jej założeń wynika, że w placówce kładzie się nacisk na to, by każdy

wychowanek mógł się wszechstronnie rozwijać zgodnie z potrzebami i wrodzonym potencjałem. Przedszkolaki

wspierane są w osiąganiu przez nich gotowości szkolnej. Podejmuje się działania zapewniające bezpieczeństwo

dzieciom, tworzona jest przyjazna atmosfera integrująca całą społeczność przedszkolną. Umożliwia się

przedszkolakom poznawanie zwyczajów, tradycji, sztuki ludowej i współczesnej. Organizowane są zajęcia

dodatkowe (j. angielski, rytmika, muzyczne) oraz logopedyczne. Nauczyciele realizują programy własne: (np.

„Mówię poprawnie”, „Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu”, „Program zajęć rytmiczno-tanecznych

w przedszkolu”), a także terapeutyczne (,,Przyjaciele Zippiego", ,,Magiczne kryształy") oraz prozdrowotne

(,,Czyste powietrze wokół nas", ,,Szklanka mleka"). Dla przedszkolaków organizowane są różnego rodzaju

wycieczki (np. do Muzeum Przyrody w Olsztynie, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Dinoparku, stadniny koni

w Galinach, gospodarstw agroturystycznych, Strusiolandii w Bukwałdzie). Od kilku lat placówka należy

do ,,Klubu Czytających Przedszkoli ". Dzieci uczestniczą w licznych konkursach (np. „Słowik", „Zaśpiewaj mi...” ,

„Lidzbarski Konkurs Kolęd i Pastorałek”, „Przegląd Amatorskich Teatralnych Inscenizacji Historycznych”,

„Śpiewamy i mówimy dla Polski” , „Moje miasto, moja miejscowość”, „Życie jest bajką”, „Zapobiegamy

pożarom”). Co roku wychowankowie biorą udział w „Lidzbarskiej Spartakiadzie Przedszkolaków” . W przedszkolu
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przygotowuje się imprezy i uroczystości dla społeczności lokalnej (np. „Dzień Kobiet”, „Dzień Babci i Dziadka”,

„Dzień Pluszowego Misia”, ,,Idzie Mikołaj”, jasełka, andrzejki, ,,Drumlandia", rajd rowerowy ,,Poznajemy

przyrodę Warmii", festyn rodzinny „Mama tata i ja”, „Dzieci – Mikołajem" ). Ponadto przedszkole wspomaga

rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci oraz organizuje na rzecz środowiska lokalnego działania,

dzięki którym promowana jest edukacja przedszkolna

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

Rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola podczas zebrań ogólnych i grupowych, w czasie zajęć

otwartych, w trakcie dni adaptacyjnych oraz indywidualnych rozmów z nauczycielami i dyrektorem. Ponadto

informacje o pracy placówki umieszczane są na stronie internetowej, na tablicach znajdujących się w salach

i szatni. Rodzicom w pracy przedszkola najbardziej podoba się indywidualne podejście do każdego dziecka,

życzliwość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, bezpieczeństwo (monitoring wizyjny, domofon,

siatki zabezpieczające na holu, wieloosobowa opieka w grupach). Są zadowoleni z urozmaiconego jadłospisu

proponowanego dzieciom w przedszkolu, wyposażenia placu zabaw, możliwości korzystania ze strony

internetowej. Akceptują ofertę zajęć przedszkolnych, zakres opieki logopedycznej oraz częste wycieczki, wyjścia

do kina, domów kultury. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w imprezach integracyjnych, dniach

adaptacyjnych, zajęciach otwartych, a także rajdzie rowerowym, warsztatach plastycznych i muzycznych.

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

Rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Przedstawiają swoje pomysły nauczycielom

i dyrekcji podczas zebrań grupowych, spotkań indywidualnych z wychowawczyniami i dyrektorem, a także

w trakcie spotkań i warsztatów ze specjalistami. Zgłaszane przez rodziców pomysły dotyczą m.in. organizacji

zajęć dodatkowych, czasu pobytu dziecka w placówce, udziału przedszkolaków w wycieczkach, ustalania

jadłospisu, organizacji imprez przedszkolnych i akcji charytatywnych oraz zakupu sprzętu i zabawek

do przedszkola.

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

Rodzice uczestniczą w działaniach związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy przedszkola. Biorą

udział w organizacji wyjazdów i wycieczek dzieci (np. Kino Awangarda w Olsztynie, Olsztyński Teatr Lalek,

Muzeum Przyrody w Olsztynie, Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyńskie Planetarium

i Obserwatorium Astronomiczne). Rodzice współorganizują spartakiadę przedszkolaków, grill integracyjny,

uroczystość pożegnania starszaków, festyn rodzinny „Mama tata i ja”, rajd rowerowy, którego celem jest

poznawanie warmińskiej przyrody. Placówkę wspierają finansowo rodzice należący do Stowarzyszenia Przyjaciół

Przedszkola ,,Miś", na zajęciach czytają dzieciom literaturę dziecięcą. Organizowane są spotkania, podczas

których rodzice opowiadają o wykonywanej przez siebie pracy zawodowej (np. weterynarz, pielęgniarka,

policjant), zapraszają przedszkolaków do odwiedzin w ich miejscach pracy. Cyklicznie kilka razy w roku

odbywają się warsztaty dla rodziców, podczas których zapoznawani są z metodami pracy nauczycieli, otrzymują

wskazówki dotyczące wychowywania dzieci oraz do pracy z nimi w domu (m.in. w ramach wsparcia

logopedycznego). Rodzice przygotowują stroje dla przedszkolaków i scenografię na uroczystości ogólnomiejskie

i organizowane w placówce.
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Stan oczekiwany:

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

pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Ważnym elementem pracy przedszkola jest

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

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

wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Nauczyciele zachęcają je

do wykonywania różnorodnych zadań, wykorzystując odpowiednie metody pracy oraz pomoce

dydaktyczne. W placówce podejmowane są działania wdrażające wychowanków do samodzielności

i realizowania własnych pomysłów. Dzieci włączane są w różne przedsięwzięcia na rzecz

społeczności lokalnej.

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

nich uczestniczą.

W opinii wszystkich badanych rodziców (99), partnerów i pracowników niepedagogicznych dzieci chętnie chodzą

do przedszkola i uczestniczą w prowadzonych zajęciach. W placówce panuje przyjazna atmosfera. Przedszkolaki

traktowane są indywidualnie, czują się bezpiecznie (domofon, monitoring wizyjny). Nauczyciele stosują

różnorodne metody zachęcające wychowanków do zabawy i nauki. Podczas obserwowanych zajęć widoczne było

zaangażowanie dzieci w wykonywane czynności. Przedszkolakom najbardziej podobały się zabawy ruchowe (np.

,,pająk i muchy", ,,elektrownia", zabawa z chustą). 
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. 

Nauczyciele podejmują wiele działań, które mają na celu podniesienie poziomu aktywności dzieci. Stosują

różnorodne pomoce dydaktyczne, metody i formy pracy. Dostosowują zadania do możliwości przedszkolaków.

Wdrażają ich do samodzielnej pracy, akceptują zgłaszane przez nich propozycje. Wzmacniają wiarę dzieci we

własne siły, udzielają pochwał, nagradzają naklejkami. Podczas zajęć panuje życzliwa, przyjazna atmosfera.

Czasami prowadzone są zajęcia poza terenem przedszkola (np. muzeum, biblioteka, czytelnia, piekarnia,

policja, urząd miasta, urząd pracy). Wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych

(np. rytmika, zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą C. Orffa, język angielski). Przedszkolaki biorą udział

w konkursach organizowanych na terenie miasta odnosząc sukcesy (np. Lidzbarska Spartakiada

Przedszkolaków). Kreatywność i samodzielność wychowanków kształtowana jest także poprzez ich udział

w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. zbiórka zakrętek, żywności). Dzieciom najbardziej

w przedszkolu podobają się zajęcia ruchowe (np. rytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe,

zajęcia na powietrzu), kulinarne (np. pieczenie ciast, chleba), plastyczne, muzyczne (gra na bębnach). Lubią

także lepić z plasteliny, rysować, śpiewać. Wybierają zabawy w kącikach tematycznych (np. medycznym,

przyrodniczym, plastycznym, czytelniczym, regionalnym, kuchennym, majsterkowicza). Podczas

obserwowanych zajęć nauczyciele zastosowali metody aktywizujące, różnorodne środki dydaktyczne oraz

zabawy ruchowe, które powodowały angażowanie się wszystkich dzieci.

Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Nauczyciele podejmują różnorodne działania mające na celu zachęcanie wychowanków do samodzielności.

W opinii dyrektora, partnerów i pracowników niepedagogicznych dzieci w trakcie zajęć mają możliwość wyboru

sposobu rozwiązywania zadań, technik plastycznych, zabaw dowolnych. Przedszkolaki zachęcane są

do samodzielności poprzez m.in. pełnienie roli dyżurnych przy posiłkach, w łazience. Wykazują się

kreatywnością podczas różnych akcji, realizacji programów edukacyjnych i konkursów (np. ,,Kubusiowi

Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Misia Haribo”, ,,Poznaj Świat z Misiem Haribo” - 2014, ,,Przyjaciele Zippiego”).

Dzieci z pomocą nauczycieli opiekują się ogródkiem przedszkolnym. W placówce realizowany jest program

adaptacyjny dla trzylatków. Nauczyciele w codziennej pracy stosują metody pracy, które pozwalają na pełne

wykorzystanie potencjału intelektualnego i sprawnościowego dzieci (np. metody pedagogiki zabawy).

Przedszkolaki w trakcie rozmowy poinformowały, że w przedszkolu same jedzą, przebierają się, myją zęby,

podlewają kwiaty, wybierają zabawki, zaznaczają swój pobyt na tablicy obecności, przygotowują wystawy

swoich prac. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele zachęcali wychowanków do samodzielnego

wykonywania zadań. W większości sytuacji tak prowadzili zajęcia, by dzieci mogły same wybierać zabawy.
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Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. 

Przedszkolaki podejmują działania z własnej inicjatywy. Samodzielnie wybierają zabawy w kącikach

tematycznych. Proponują wystawy z klocków, dekorują sale przed występami dla rodziców, współpracują

podczas wykonania gazetek tematycznych. Chętnie włączają się w działania na rzecz grupy, np. rozkładają

farby i inne materiały potrzebne do zajęć, pomagają w rozkładaniu sztućców, kartonów z mlekiem. Często

inicjują zabawy w grupie i zapraszają do nich rówieśników i nauczyciela. Proszą o konkretne zabawy, piosenki,

wskazują ulubione książki do czytania. Zgłaszają się do udziału w konkursach, akcjach (np. zbiórka nakrętek,

zużytych baterii). Ponadto dzieci na zajęciach opowiadają rówieśnikom o swoich zainteresowaniach (np.

kolekcja dinozaurów, zwierzęta - objaśnianie zasad ich pielęgnacji, miejsca podróży, ulubione książki). Podczas

obserwowanych zajęć przedszkolaki na ogół podejmowały zadania wynikające z ich inicjatywy (np. wybór

technik plastycznych). Na terenie placówki wyeksponowane zostały prace plastyczne przedszkolaków.

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

Wychowankowie przedszkola uczestniczą w różnorodnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Biorą

udział w akcjach charytatywnych (np. ,,Paczka na Kresy", zbiórka nakrętek, zabawek dla potrzebujących

dzieci), proekologicznych (np. zbiórka elektrośmieci, zużytych baterii). Prezentują swoje umiejętności podczas

imprez i uroczystości miejskich (np. Dni Lidzbarka Warmińskiego, Dzień Papieski, Wigilia Miejska, festyn

rodzinny, wystawa prac plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim, Święto Odzyskania

Niepodległości - przedszkolaki wykonywały kotyliony dla żołnierzy).
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

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

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu rozpoznawane są możliwości i potrzeby rozwojowe oraz sytuacja rodzinna

wychowanków. W oparciu o wnioski wynikające z diagnoz organizowane są działania umożliwiające

rozwój przedszkolaków. Placówka współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc podopiecznym. Realizowane są w niej działania

antydyskryminacyjne o charakterze profilaktycznym. Wsparcie otrzymywane w przedszkolu

odpowiada potrzebom dzieci ich rodzicom.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

Nauczyciele systematycznie rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich sytuację

rodzinną poprzez prowadzenie obserwacji w grupach, analizę wytworów przedszkolaków, diagnozę gotowości

szkolnej. Wśród rodziców przeprowadzane są rozmowy i badania ankietowe. Wychowawcy zapoznają się

z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, współpracują ze

specjalistami (np. logopeda, psycholog, pedagog). Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

wychowawcy uzyskują także informacje nt. problemów swoich podopiecznych. Do najważniejszych potrzeb

przedszkolaków nauczyciele zaliczyli: potrzebę bezpieczeństwa, zabawy, ruchu, a także wspierania ich

w rozwoju emocjonalnym, wdrażania do samodzielności. W roku szkolnym 2013/2014 dziesięcioro dzieci

uzyskało opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego, 49 - zalecenie do terapii logopedycznej. W 2014/2015 56

najstarszych przedszkolaków otrzymało opinię o konieczności pomocy logopedycznej. Zdecydowana większość

rodziców (90 z 99 ankietowanych) twierdzi, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich

dzieci (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

W oparciu o wnioski płynące z prowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci nauczyciele prowadzą

liczne działania. Odbywają się spotkania wychowanków z ciekawymi ludźmi, wycieczki do muzeum, kuligi,

wyjazdy do kina, teatru, planetarium. Dzieci corocznie biorą udział w Lidzbarskiej Spartakiadzie

Przedszkolaków. Podczas zajęć indywidualnych prowadzone są m.in. działania w zakresie usprawniania u dzieci

analizatora kinestetyczno-ruchowego, doskonalenia motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej

i orientacji czasowo-przestrzennej, a także usprawniania funkcji analizatora słuchowego. Realizowane są zajęcia

dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. korekcyjno-kompensacyjne, terapia

logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, arteterapia - terapia przez sztukę). Dzieci uzdolnione mają możliwość

zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy w czasie zajęć, konkursów, uroczystości. W opinii rodziców

nauczyciele traktują ich dzieci w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości przedszkolaków. W trakcie

obserwowanych zajęć nauczyciele realizowali działania wynikające z wcześniejszego rozpoznania potrzeb

i potencjału dzieci.
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Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

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

sytuacją społeczną. 

W zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom przedszkole współpracuje przede wszystkim z placówkami

funkcjonującymi na terenie Lidzbarka Warmińskiego, tj. Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Komendą Policji, Miejską Komisją Rozwijania Problemów

Alkoholowych, a także Ośrodkiem Konsultacyjno-Edukacyjnym i Wsparcia Rodziny w Olsztynie. Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne oraz prowadzi poradnictwo

psychologiczno-pedagogiczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc finansową rodzinom

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przedszkolaki, korzystając z zajęć w Miejskiej Bibliotece

Publicznej, mają możliwość kontaktu z literaturą, w Miejskim Domu Kultury rozwijają swoje zdolności,

zainteresowania, uczestniczą w konkursach plastycznych, wokalnych. Dzięki współpracy z Sanepidem

kształtowana jest u dzieci świadomość prozdrowotna (np. biorą udział w programie ,,Czyste powietrze wokół

nas"). Wizyty przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim ułatwiają im późniejszą

adaptację w szkolnym środowisku. Przedszkole uczestniczy w programie ,,Szklanka mleka". Ponadto Zakon

Rycerzy Jana Pawła II działający przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim otacza

opieką dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizuje pomoc dla przedszkolaków

potrzebujących wsparcia w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego.

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

W przedszkolu budowana jest atmosfera tolerancji i szacunku dla drugiej osoby. W placówce nie dostrzeżono

przejawów dyskryminacji wśród dzieci. Mimo to prowadzone są działania profilaktyczne w tym zakresie.

W każdej grupie opracowywany jest kodeks zachowań przedszkolaka. Omawiane są sytuacje wynikające

z niewłaściwych zachowań dzieci (np. ,,Mamy prawa”, ,,Wspólnie się bawimy i dzielimy zabawkami”, ,,Jak radzić

sobie ze złością”). W starszych grupach realizowany jest program wczesnej profilaktyki ,,Magiczne kryształy”.

Organizowane są akcje charytatywne, podczas których przedszkolaki uczą się pomagać innym (np. ,,Paczka

na Kresy”, ,,Dzieci - Mikołajem”, zbiórka nakrętek). W ustalonym dniu dzieci mogą przynosić swoje zabawki,

którymi bawią się wspólnie z rówieśnikami. Mają kontakt z młodzieżą niepełnosprawną (jasełka przygotowane

przez podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim). Wyniki

przeprowadzonej wśród rodziców 5-i 6-latków ankiety wskazują, że przedszkole kształtuje postawę tolerancji

u przedszkolaków. 
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Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Przedszkole wspiera swoich wychowanków zgodnie z ich potrzebami. Wszyscy ankietowani rodzice (99) mają

przekonanie, że ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań, a nauczyciele

dają swoim podopiecznym do zrozumienia, iż wierzą w ich możliwości. W opinii zdecydowanej większości

badanych rodziców (96 z 99) wychowawcy pomagają przedszkolakom w pokonywaniu trudności (wykres 1j).

Wykres 1j
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