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Przebieg ewaluacji:

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 25-07-2012 - 31-07-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Renata Pawlak, Izabela Liebert-Jędroszkowiak, Grażyna Pogonowska.

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 8

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

8

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni

8

Dzieci Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele najstarszej
grupy

14

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

5

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

64

Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

7

Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 5
Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd
Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole nr 113

Patron "Mali Sportowcy"

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Poznań

Ulica os.Rzeczypospolitej

Numer 7

Kod pocztowy 61-395

Urząd pocztowy Poznań

Telefon 0618775237

Fax

Www www.przedszkole113.ehost.pl

Regon 63157924700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 123

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.6

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

13.67

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat Poznań

Gmina Poznań

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej "Efekty
działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz innej działalności statutowej przedszkola" przeprowadzonej
w okresie od 25 do 31 lipca 2012r. w Przedszkolu nr 113 "Mali Sportowcy" w Poznaniu. Poniżej znajdą Państwo
najważniejsze, płynące z badań informacje o przedszkolu.

Przedszkole nr 113 "Mali Sportowcy" jest usytuowane na os. Rzeczypospolitej 7 w Poznaniu. Posiada ono duży
ogród podzielony odpowiednio wg wieku dzieci, wyposażony w piaskownice oraz drewniany i plastikowy sprzęt
do zabawy.

Do przedszkola uczęszcza 123 dzieci zorganizowanych w 5 oddziałach. Przedszkole posiada pięć czystych
i jasnych sal, oddzielną salę do rytmiki, salę do logopedii. Sprzęt i wyposażenie sal dostosowane są do wieku
dzieci oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przedszkole w pracy z dziećmi kieruje się mottem "Ruch podstawą uczenia się”. Na uwagę zasługuje realizowany
w przedszkolu autorski program opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczny „Zbieram, poszukuję, badam” Doroty
Dziamskiej. Nauczycielki przedszkola są również trenerkami Systemu Pedagogicznego Kształcenia i Terapii
„Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

Oprócz działań związanych z realizacją podstawy programowej przedszkole oferuje również zajęcia dodatkowe:
język angielski, rytmikę, tańce, piłkę nożną, warsztaty teatralne i muzyczne, logorytmikę, religię, terapię
logopedyczną.

W ramach programu „eTwinning” przedszkole podjęło współpracę międzynarodową i zrealizowało dwa projekty „My
friend Berry” i „Nasze życie na zdjęciach”. Dzięki temu programowi dzieci poznają Europę, wymieniają się
pocztówkami z dziećmi z przedszkoli w Islandii i Rumunii.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci potrafią działać samodzielnie i w grupie. W przedszkolu
tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej i wspiera się działania twórcze dzieci. Dzieci adaptują
się do grup rówieśniczych. W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości
rozwojowe, a wnioski z tych analiz są systematycznie wdrażane. Wprowadzane zmiany w wysokim stopniu
przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Świadczą o tym informacje pozyskane podczas
wywiadów z dyrektorem, nauczycielami, dziećmi, partnerami, pracownikami niepedagogicznymi oraz
wyniki ankiet, obserwacje zajęć i przedszkola. 

Dzieci podczas wywiadu grupowego wymieniają, czego nauczyły się w przedszkolu: "tańczyć, być bramkarzem,
strzelać bramki, łapać piłkę, słówek angielskich, robić prace plastyczne, śpiewać piosenki, stepować, łapać mrówki,
religii". Dzieci informują, że ostatnio na zajęciach uczyły się: "wierszyka o linie, rysować kaczuszki, strzelać gole".
Ankietowani rodzice informują, że ich dzieci potrafią samodzielnie: rozbierać się (64 z 64), załatwiać potrzeby
fizjologiczne, myć ręce i twarz, poprawnie trzymać łyżkę (po 63 z 64 odpowiedzi), poprawnie trzymać widelec
i ubierać się (po 60 z 64 wskazań) i zapinać guziki (39 z 64). Potwierdzają to pracownicy niepedagogiczni oraz
obserwacje zajęć w najstarszej grupie.

Dyrektor informuje, w jaki sposób przedszkole uczy dzieci współpracy pomiędzy sobą. Najważniejszym
wykorzystywanym systemem jest „Edukacja przez ruch”, który opiera się nie tylko na ruchu, ale też
na ścisłej współpracy między dziećmi oraz dzieckiem a nauczycielem. Pierwsza zasada dydaktyczna systemu
„Edukacja przez ruch” brzmi: „Ruch jako podstawa uczenia się - uczymy przez ruch, a nie jedynie
wykorzystując ruch”. Ruch jest podstawą uczenia się. Dyrektor dodaje, że „skuteczny proces uczenia się
zachodzić może wyłącznie w sytuacji optymalnej równowagi fizjologicznej, czyli takiego stanu organizmu, który
umożliwia nieskrępowany przebieg wszystkich procesów życiowych (brak stresu, brak blokad, konfliktów
na poziomach neurologicznych). Uzyskanie optymalnej równowagi fizjologicznej wiąże się bezpośrednio
z przeżywaną radością, która dla nauczyciela i uczących się dzieci powinna stać się celem do osiągnięcia podczas
każdych zajęć. Stan radości dotyczy wielu jej aspektów. To: radość zdumienia, radość wzruszenia, radość
odkrywania, radość zabawy. Nie można jednak jej wywołać, gdy dziecko odczuwa bezruch, uczestniczy
w zajęciach, podczas których ruch organizacyjnie jest ograniczany, a nie wyzwalany. Odczuwanie radości zawsze
wiąże się z ruchem, który powinien być starannie zaplanowaną strategią aktywności dzieci i nauczyciela podczas
zajęć, dlatego system „Edukacja przez ruch” opiera się na zasadzie dydaktycznej, która stanowi bezwzględną
podstawę metodyczną do budowy wszystkich zajęć. Planowanie ruchu jest bezwzględnie potrzebne, aby zadbać
o optymalną równowagę fizjologiczną, czyli utrzymanie stanu radości dziecka. Planując ruch nauczyciel przewiduje
następujące jego formy: ruch zgodny z fizjologią, ruch dowolny, swobodny, zintegrowany ruch całego ciała, ruch
parcjalny, ruch rytmiczny i poza rytmem, ruch organizujący aktywność zespołową i indywidualna, bezruch jako
odpoczynek i początek nowej procedury ruchu, nowe doświadczenia ruchowe. Dzięki pracy systemem
„Edukacja przez ruch” rozwija się w dzieciach społeczne obszary, np. współpracę dzieci między
sobą, umiejętność czekania na swoją kolej, uznanie tego, że kolega coś dostaje pierwszy. Dyrektor informuje,
że dzieci uczone są współpracy również dzięki organizacji przedszkolnych imprez, np. „Dzień inny niż
wszystkie”. Te zajęcia odbywają się w sali rytmicznej. Poszczególne grupy wcześniej przygotowują materiał
do prezentacji. Wszyscy wspólnie się bawią i dzielą wiadomościami. Dyrektor dodaje, że w przedszkolu
organizowane są warsztaty dla rodziców i dzieci. „Największym powodzeniem cieszą się warsztaty przed świętami
Bożego Narodzenia, kiedy wykorzystujemy atmosferę świąteczną. Pokazujemy wówczas rodzicom, jak można
współpracować z dzieckiem, prezentujemy pomysły na spędzenie czasu z dzieckiem”. Uczeniu współpracy między
dziećmi służą wspólne ćwiczenia poranne przy muzyce. Nauczyciel prowadzi wówczas ćwiczenia ogólnorozwojowe
dla wszystkich dzieci w sali rytmicznej.
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Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele stosują formy pracy zespołowej tak, by dzieci mogły się uczyć
działania w grupie. Dzieci wspierały się przy wykonywaniu zadań i w trakcie zabawy. Z obserwacji dzieci podczas
przebywania na terenie otwartym wynika, że bawią się zgodnie w grupach, parach i indywidualnie.

Wszystkie dzieci (14) uczestniczące w wywiadzie grupowym przyznają, że lubią wychodzić na spacery.
Uzasadniają to tym, że: "mogą oddychać świeżym powietrzem, grać w piłkę, bawić się na placu zabaw i leżeć
na kocu". Dyrektor i nauczyciele w ankietach deklarują, że przedszkole wspiera rozwój aktywności ruchowej
poprzez: zajęcia aktywizujące prowadzone przez specjalistów (np. rytmika, taniec) i nauczycieli
opiekujących się grupą, maksymalnie długi czas spędzany na placu zabaw, ćwiczenia poranne
przy muzyce, olimpiady sportowe, udział w "Sportowym zajączku", zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr
20 w Poznaniu, zajęcia gimnastyczne w sali rytmicznej, integrujące spotkania z cyklu "W zdrowym ciele zdrowy
duch", zajęcia dodatkowe piłki nożnej, logorytmiki i pracę systemem pedagogicznym "Edukacja przez ruch".
Zdaniem partnerów w przedszkolu istnieją warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. Przedszkole nosi
nazwę „Mali Sportowcy”, w związku z tym sport jest w przedszkolu priorytetem. Kiedyś przedszkole miało
piękną salę gimnastyczną, ale ze względu na reformę i liczbę dzieci, trzeba było ją przekształcić w salę
dydaktyczną. Aby zapewnić pomieszczenie do edukacji ruchowej, przystosowano hol, który dobrze wyposażono
w sprzęt i pomoce gimnastyczne. W przedszkolu działa sekcja piłki nożnej. Zorganizowano „Poranki z muzyką”,
gdzie wszystkie grupy razem gimnastykują się przy muzce. Wszystkie nauczycielki ukończyły kurs metodyczny
„Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej i wykorzystują ten system na zajęciach. Partnerzy dodają, że liczba
pucharów potwierdza osiągnięcia sportowe przedszkola. Dyrektor stara się pozyskiwać fundusze na wzbogacanie
bazy sportowej. Z obserwacji zajęć wynika, że wysoki stopień zaangażowania nauczycieli stwarza dzieciom
możliwość aktywności ruchowej. Przykładowo: dzieci angażowały się w zabawy ruchowe "Jedziemy na wakacje",
"Jedziemy konikiem", itp. Plac zabaw wyposażony jest w: piaskownicę, tor przeszkód ze zjeżdżalnią, drewniany
domek i pociąg, równoważnię, bujaki, drewnianą łódź, mini boisko do piłki nożnej oraz sprzęt gimnastyczny.
Urządzenia są różnorodne, bezpieczne, estetyczne, w bardzo dobrym stanie technicznym. Ilość urządzeń jest
dostosowana do liczby dzieci w przedszkolu.

Dyrektor i nauczyciele w ankietach deklarują, że przedszkole wspiera działania twórcze dzieci poprzez: zajęcia
rozwijające (oferowane jako uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej), zajęcia aktywizujące
prowadzone przez specjalistów oraz wspieranie działań twórczych przez nauczyciela opiekującego się
grupą. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć (5) nauczyciele tworzyli sytuacje sprzyjające uczeniu się
samodzielności przez dzieci. Przykładowo: dzieci wybierały zabawy, rozwiązywały zagadki, chłopcy
przerysowywali logo klubów piłkarskich i sami przepisywali nazwy tych klubów. Dzieci akceptowały takie działania,
były zaangażowane w rozwiązywanie problemów. Stopień zaangażowania nauczycieli podczas wszystkich
obserwowanych zajęć (5) stwarzał dzieciom możliwość wspierania działań twórczych. Na terenie placówki widać
efekty różnorodnej aktywności twórczej dzieci. Na ścianach w korytarzach i salach znajdują się prace
plastyczne dzieci wykonane różnymi technikami. Dowodzą one, że dzieciom pozostawia się swobodę
ekspresji. 

Zdaniem większości ankietowanych rodziców ich dzieci chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami (61 z 64),
potrafią rozwiązywać konflikty (53 z 64) oraz respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw z rówieśnikami
(61 z 64). Wszystkie obserwacje zajęć (5) dowodzą, że w grupach nie widać dzieci wyalienowanych. Jeżeli
pojawiają się konflikty między dziećmi, to rozwiązują je dzieci wewnątrz grup rówieśniczych bez użycia agresji
słownej czy werbalnej. Podczas obserwacji zajęć (5) całe grupy podczas zabaw zachowywały się zgodnie
z regułami przyjętymi w przedszkolu. Podczas obserwowanych zajęć dzieci były bardzo grzeczne.

Dyrektor deklaruje, że w przedszkolu prowadzi się analizy osiągnięć dzieci, "by sprawdzić, czy metody pracy
nauczycieli są dostosowane do możliwości dzieci, aby określić stopień rozwoju dzieci, czy dziecko osiąga
sukces, analiza jest fundamentem do diagnozy 5-latków". Wszyscy ankietowani nauczyciele (8) przyznają,
że prowadzą analizę osiągnięć dzieci. Nauczyciele podczas wywiadu grupowego dodają, że prowadzą obserwacje,
których wyniki zapisują dwa razy w roku w odpowiednich arkuszach. W starszych grupach wiekowych prowadzą
diagnozę gotowości szkolnej. Obserwacje prowadzą na bieżąco podczas zajęć, badając postępy dzieci. Karty
obserwacji nauczycielki konstruują samodzielnie, a czasem korzystają z gotowych, przygotowywanych przez
wydawnictwa. Wszystkie wnioski z obserwacji dostosowywane są do grup wiekowych dzieci. Nauczyciele
podkreślają, że te zapisy podlegają wspólnym analizom. Następuje wymiana doświadczeń z nauczycielami
prowadzącymi dodatkowe zajęcia. Diagnozy gotowości szkolnej przekazywane są nauczycielom w szkołach,
do których przechodzą absolwenci przedszkola. Sprawozdania otrzymują rodzice. Wyniki obserwacji dzieci
analizowane są z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, dyżurów, godzin konsultacji. Nauczycielki dodają,
że czasem same zapraszają rodziców, by przedstawić im analizę osiągnięć dzieci. Efekty pracy, postępy,
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osiągnięcia dzieci są eksponowane na tablicach, tak aby rodzice na bieżąco je poznawali. Rodzice mogą
porównywać prace swojego dziecka z pracami innych. W starszych grupach przeprowadzana jest samoocena
przez dzieci. Nauczyciele opracowują i przeprowadzają ankiety wśród rodziców swoich absolwentów i nauczycieli
ich uczących w szkołach. Nauczycielki ściśle współpracują ze Szkołą Podstawową nr 20 w Poznaniu. Nauczyciele
dodają, że są ograniczenia w analizie osiągnięć wszystkich dzieci – jeżeli dzieci długo nie uczęszczają
do przedszkola, chorują, to trudno potem ocenić postęp. Ponadto nauczycielki zwracają uwagę na to, że nie
wszystkie ankiety przekazywane rodzicom wracają, co utrudnia proces badawczy i analizę.

Dyrektor deklaruje, że analizując osiągnięcia dzieci uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Praca
systemem „Edukacja przez ruch” powoduje, że każde dziecko wykonuje np. prace plastyczne na poziomie
własnych możliwości. Nauczyciel pokazuje i podaje instrukcje, jak wykonać dane polecenie. Dziecko pracuje
samodzielnie, ale wykonując jednocześnie część pracy zespołu. Efektem pracy systemem „Edukacja przez
ruch” jest m.in. poczucie osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko. Nauczyciele na co dzień w swojej pracy
wykorzystują koło holizmu - narzędzie badawcze przeznaczone do sprawdzania poprawności konstrukcji
zintegrowanego zajęcia i diagnozowania rozwoju umiejętności dzieci. Dyrektor stwierdza, że wiedzę
o możliwościach rozwojowych dzieci czerpie się m.in. z zabaw diagnozujących, które „pokazują, czy wiadomości,
które były przekazywane, dostosowano do poziomu dzieci, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności”. Na koniec
roku szkolnego podsumowuje się pozyskane informacje. Możliwości rozwojowe dzieci są określane na podstawie
obserwacji, rozmów z dziećmi i ich rodzicami, analizy wytworów dziecięcych, zachowania dzieci w różnych
sytuacjach. Spostrzeżenia o możliwościach rozwojowych dzieci są wymieniane na bieżąco między nauczycielami
i osobami, które prowadzą zajęcia dodatkowe. Wnioski przedstawiane są podczas rad szkoleniowych i warsztatów.
Nauczyciele systematycznie konsultują się z rodzicami, rozmawiają o rozwoju dzieci. Nauczyciele od początku
pobytu dziecka w przedszkolu prowadzą karty obserwacji. Zdaniem dyrektora atutem jest to, że w przedszkolu
obowiązuje zasada, że każdą grupę dzieci prowadzi od początku do końca ten sam nauczyciel, który dzięki temu
ma możliwość obserwowania i oceniania możliwości dzieci, dostrzega przyrost wiedzy i umiejętności, bardzo
dokładnie poznaje wychowanków. Nauczyciele przeprowadzają diagnozę dzieci 5-letnich (na podstawie arkuszy
GE5). Nauczyciele podczas wywiadu grupowego deklarują, że analizując osiągnięcia dzieci, uwzględniają ich
możliwości rozwojowe. Dodają, że „są w dobrym położeniu, gdyż wszystkie nauczycielki są trenerkami „Edukacji
przez ruch”, co pozwala im bardzo dokładnie poznać możliwości rozwojowe dzieci i uatrakcyjniać zajęcia”,
dostosowując je do potencjału wychowanków. „Edukacja przez ruch” jest systemem pedagogicznym kształcenia
i terapii, w którym wykorzystuje się naturalny ruch dziecka. Uwzględnia się w nim cztery obszary rozwoju - tzw.
„koło holizmu”. Rozwój poznawczy obejmuje aktywność poznawczą, matematyczną i językową. Rozwój fizyczny to
fizjologia oraz wielka i mała motoryka. W ramach rozwoju emocjonalnego bierze się pod uwagę emocje, uczucia
i duchowość. Rozwój społeczny obejmuje rozwój samego dziecka i relacje: dziecko-dorosły, dziecko-grupa.
Podczas wybranych zajęć nauczyciele posługują się kołem holizmu, które pozwala określić, co dziecko potrafi.
Nauczyciele wybierają czynność lub umiejętność, którą chcą zbadać (czy dziecko potrafi coś wykonać samo, czy
chętnie to wykonuje, czy odmawia wykonania, czy chce w czymś uczestniczyć itp.). Nauczyciele podkreślają,
że ich celem jest harmonijny rozwój dzieci. Wykorzystują m.in. kinezjologiczną zabawę dydaktyczną, która zawiera
charakterystyczne ćwiczenia. Efektem pracy są karty pracy dla samego dziecka i nauczyciela. Dzieci mają
poczucie wspólnoty podczas wykonywania zadań. Każda karta pracy daje szanse sprawdzenia poziomu
umiejętności danego dziecka. Karty pracy są szczególnie ważne w rozwoju społecznym (każda karta pracy jest
częścią całości). Nauczyciele podkreślają, że należy poznać możliwości rozwoju każdego dziecka tak, by
zaplanować z nim pracę, a następnie aby dziecko wykonało zadanie i przyniosło mu to zadowolenie oraz radość.
Nauczyciele zwracają uwagę, że nie krytykują prac dzieci i tak kierują pracą, by każde dziecko zawsze odnosiło
sukces i miało poczucie sprawstwa. Jedna z nauczycielek uczestniczących w wywiadzie dodaje: „Nie wyobrażam
sobie, żeby nie wykorzystywać możliwości rozwojowych dzieci. Jeżeli są grupy mieszane wiekowo, to zakres
umiejętności dostosowujemy do każdego dziecka. Jeśli dzieci wykazują zainteresowania w konkretnej dziedzinie,
to opowiadają ciekawostki na ten temat kolegom z grupy, na forum. W ten sposób inspirują siebie nawzajem,
ale też i nas – nauczycieli. Organizujemy konkursy i zajęcia o tematyce interesującej dzieci, np. "Euro",
"Dinozaury", "Cyrk”.

Dyrektor informuje, jakie działania były podejmowane w wyniku przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci. Podaje
przykłady: zwiększenie liczby ćwiczeń grafomotorycznych, ortofonicznych, rozwijających małą i dużą motorykę,
doskonalących samoobsługę. Ankietowani nauczyciele wymieniają, w jaki sposób wykorzystują wyniki analizy
osiągnięć dzieci: wyciągają wnioski i odpowiednio planują pracę (6); organizują zajęcia pozwalające
na stopniowanie trudności (7); włączają do zajęć ćwiczenia systemu "Edukacja przez ruch" (5); stosują różne
metody i formy pracy (8); rozmawiają z rodzicami (1); organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną (5);
dostosowują ćwiczenia do możliwości rozwojowych dziecka (5).
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Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym informują, jakie zmiany, wprowadzone w przedszkolu
w ostatnim czasie, przyczyniły się do rozwoju umiejętności dzieci. Zwrócono uwagę, że coraz więcej dzieci
ma problemy z poprawną wymową, co poskutkowało zorganizowaniem dodatkowych zajęć z logorytmiki (zajęcia
logopedyczne połączone z ruchem). Objęto nimi chętne dzieci z wszystkich grup wiekowych. W przedszkolu
odbywają się cykliczne (raz w miesiącu) warsztaty teatralne „Z teatrynką przed kurtynką” i „Filharmonia
pomysłów”. Nauczyciele dodają, że występujący w nich aktorzy przekazali informacje na temat skupienia,
zainteresowania i wysokiej kultury dzieci. W ubiegłym roku nawiązano (za zgodą rodziców) współpracę
z „Akademią Nauki”. W ramach tej współpracy wprowadzono w przedszkolu zajęcia pt. „Akademia
odkrywców”. Dzieci prowadzą eksperymenty i doświadczenia. Ma to też na celu zainteresowanie dzieci czytaniem
– dzieci przy okazji zabawy uczą się poznawania wyrazów. Dzięki tej współpracy przedszkole pozyskało
scenariusze zajęć i materiały do dalszej pracy z innymi grupami. Zintensyfikowano też współpracę z rodzicami,
którzy bardziej angażują się w zajęcia - m.in. brali udział w pieczeniu pierników. Uczestniczą w festynach, licznych
przedszkolnych uroczystościach, zajęciach otwartych. Przychodzą na zajęcia, by opowiadać dzieciom o tym, co je
interesuje (np. na zajęcia przyrodnicze jeden z ojców przyniósł jeża). Zauważono wzmożoną potrzebę ruchu
u dzieci, rozładowania emocji, w tym agresji. W związku z tym zintensyfikowano ćwiczenia gimnastyczne,
wprowadzono do oferty dodatkowe zajęcia, np. piłki nożnej (prowadzone przez trenera). Zmodernizowano
przedszkolny ogród, doposażając go w urządzenia (m.in. łódkę, równoważnię, zjeżdżalnię, tor przeszkód). Na
terenie ogrodu wcześniej była „nieprzydatna górka”. Często sprawiała ona, że dzieci były niewidoczne dla
dyżurujących nauczycieli. Na wniosek nauczycieli, przy pomocy rodziców, zlikwidowano górkę, a w tym miejscu
powstał tor przeszkód. Nauczyciele dodają, że trwają starania o boisko wielofunkcyjne. Dużym wsparciem w tym
zakresie są rodzice wychowanków. Ponadto innowacją w przedszkolu stały się otwarte warsztaty z udziałem
dzieci i ich rodziców. Nauczyciele prowadzą wówczas zajęcia systemem „Edukacja przez ruch”. Prawie wszyscy
ankietowani rodzice (61 z 64) wyrażają opinię, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci. Obserwacja
przedszkola dowodzi, że eksponuje się osiągnięcia dzieci, np. na tablicy informacyjnej są dyplomy za osiągnięcia
w konkursach plastycznych, informacje o udziale dzieci w przeglądzie piosenki.

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych należy stwierdzić, że wymaganie jest spełnione
na bardzo wysokim poziomie. 

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Dzieci są aktywne

Komentarz:

            
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w Przedszkolu nr 113 "Mali Sportowcy" są aktywne. Chętnie
uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej i dodatkowej i są zachęcane do samodzielności. O bardzo
wysokim stopniu spełnienia wymagania świadczą wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli i rodziców,
obserwacje zajęć i przedszkola, a także informacje pozyskane podczas wywiadów z dziećmi,
nauczycielami, dyrektorem, pracownikami niepedagogicznymi, partnerami i rodzicami.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Wymieniają, które zabawy i zajęcia
w przedszkolu lubią najbardziej: "grać w piłkę, biegać, bawić się klockami, budować różne rzeczy, łapać biedronki,
bawić się na zjeżdżalni, biegać w ogródku, bawić się w chowanego". Ankietowani rodzice deklarują, że ich dzieci
chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej (63 z 64) i dodatkowej (55 z 64). Zdanie to potwierdzają
pracownicy niepedagogiczni i partnerzy. Pracownicy niepedagogiczni dodają, że dzieci bardzo lubią zajęcia
ruchowe, muzyczne, na placu zabaw oraz zajęcia języka angielskiego i taneczne. Partnerzy informują, że gama
zajęć programowych (kierowanych) i dodatkowych jest bardzo bogata. Zajęcia rytmiczne odbywają się 2 razy
w tygodniu. Dodają: "jeżeli dziecko powtarza sobie, to co było na zajęciach i wykorzystuje to w zabawie, to znaczy,
że zajęcia są dobrze prowadzone". Partnerzy zaobserwowali to u dzieci z Przedszkola nr 113. 

Nauczyciele biorący udział w wywiadzie grupowym wymieniają liczne działania, które podejmują, aby dzieci były
aktywne. Stosują różne metody i formy pracy z dziećmi, np. „sojusz metod” (metoda sytuacyjna), burza

 9 / 17Raport z ewaluacji: Przedszkole nr 113



mózgów, metody ekspresyjne, aktywizujące, system „Edukacji przez ruch”. Nauczyciele zachęcają dzieci
do uczestnictwa w rożnych konkursach. Przykładowo: dzieci wzięły udział w przeglądzie „Edukacja przez ruch”,
wykonywały prace plastyczne będące ilustracjami do utworów Jana Brzechwy, a które później zostały
wyeksponowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 40. Przedszkole organizuje też konkursy dla dzieci
i ich rodziców, np. „Moja wymarzona podróż”. Aby aktywizować dzieci nauczyciele tworzą projekty edukacyjne
i promują ogólnopolskie akcje, np. "Cała Polska czyta dzieciom" oraz projekty wewnętrzne, np.: „Podróże
z muzyką”, „Wiem, co jem”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. W przedszkolu zorganizowano „Basiowy bal
pasiastych” - kampanię promującą czytelnictwo, z której relację wysłano na konkurs do Warszawy. Przedszkole
współpracuje ze środowiskiem lokalnym, np. ze Szkołą Podstawową nr 20, z osiedlowymi domami kultury „Jędruś”
i „Jagiellonka”. Odpowiada na większość interesujących ofert, m.in. udział dzieci w konkursach plastycznych
i muzycznych. W ramach współpracy z Muzeum Etnograficznym dzieci wzięły udział w konkursie „Szopka
bożonarodzeniowa” oraz przygotowały kartki okolicznościowe z własnym rysunkami. Aktywizacji dzieci służą też
spotkania integrujące między grupami, np. Mikołajki, impreza pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nauczyciele
wykorzystują rożne sytuacje, by aktywizować dzieci i zachęcać do wszechstronnego rozwoju. Przykładowo:
przedszkole gościło (w ramach międzynarodowej współpracy wymiany praktyk i wolontariatu studentów
Europy) panią z Hiszpanii – absolwentkę psychologii klinicznej. Zorganizowano w przedszkolu „Dzień
hiszpański”, co bardzo pozytywnie wpłynęło na zainteresowania dzieci i stało się inspiracją do nauki języka
angielskiego i hiszpańskiego. Uaktywnieniu dzieci służy też organizowanie przestrzeni przedszkolnej: ustawienie
stołów, krzeseł w salach, dobór przyborów, pomocy dydaktycznych i sprzętu do danych zajęć; organizacja ogrodu
przedszkolnego. W ramach programu „eTwinning” podjęto współpracę międzynarodową i zrealizowano trzy
projekty „My friend Berry”, „Nasze życie na zdjęciach” i "Dzieci z przedszkoli poznają Europę" . Dzięki temu
programowi dzieci poznają Europę, wymieniają się pracami i pocztówkami z dziećmi z przedszkoli np. w Islandii
i Rumunii. Ankietowani nauczyciele opisują w jaki sposób dzieci angażują się podczas zajęć. Dzieci chętnie
uczestniczą w zajęciach, przynoszą pomoce z domu związane z tematyką zajęć - książki, zdjęcia itp., współtworzą
kąciki tematyczne, dekoracje, wykonują karty pracy (Edukacja przez ruch), prezentują umiejętności przed innymi
dziećmi czy rodzicami podczas uroczystości, doświadczają, badają, rozmawiają na dany temat, samodzielnie
lub z pomocą nauczyciela rozwiązują zadania. Potrafią organizować sobie warsztat pracy oraz przestrzeń
do działania, dokonują samodzielnych wyborów, np. techniki plastycznej. Podczas wszystkich obserwowanych
zajęć wszystkie dzieci były zaangażowane, co miało związek z działaniami nauczycielek. Dzieci chętnie
uczestniczyły w zajęciach kierowanych i swobodnych. Podczas zabaw swobodnych same wybierały zabawki,
dobierały się w pary, grupki i zgodnie się ze sobą bawiły. Budowały tor samochodowy, sprawnie organizując sobie
pracę. Inne dzieci bawiły się maskotkami, plastikowymi figurkami. Chłopcy oglądali czasopisma, które sami wybrali
z biblioteczki. Rozmawiali ze sobą o ulubionych piłkarzach i najlepszych klubach sportowych. Podczas zabaw
kierowanych wykonywały proponowane zadania: zagadki słuchowe, (rozpoznawanie głosów pojazdów), zabawy
ruchowe, odszukiwanie danego koloru, zajęcia plastyczne - rysowanie słońca, naklejanie promyków. Kiedy dzieci
siedziały na dywanie, nauczyciel czytał im bajkę. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały bajki, były bardzo
grzeczne i spokojne. Po odczytaniu fragmentu nauczyciel przerywał i zadawał pytania dotyczące treści, np. imion
bohaterów, ich działań. Dzieci chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. Nie przekrzykiwały się, czekały na swoją kolej.
Każde dziecko miało szansę, by się wypowiedzieć. Po przeczytaniu bajki dzieci budowały dłuższe wypowiedzi,
opowiadały pełnymi zdaniami. Po krótkiej przerwie aktywizującej ruchowo dzieci ponownie usiadły na dywanie
w kołeczku i odpowiadały na pytania nauczyciela. Jedno z zadań polegało na dokończeniu zdania: "Na łące...".
Każde dziecko uzupełniało zdanie, np. "Na łące można... spotkać owady/zobaczyć kwiaty/mieszkają
żaby/konie/stonogi/rośnie trawa/są ślimaki" itp. Nauczyciel chwalił dzieci za wykonane zadanie. Kiedy dzieci nie
budowały całego zdania, nauczyciel delikatnie zwracał im uwagę: "Dokończ zdanie dokładnie". Dzieci były bardzo
skupione i zwracały uwagę, gdy jakaś wypowiedź się powtórzyła. W dalszej części zajęć dzieci siedząc
przy stolikach, rysowały kredkami łąkę. Podczas pracy swobodnie, ale cicho ze sobą rozmawiały, niektóre dzieci
rysując, śpiewały. Nauczyciel nadzorował pracę dzieci, podpowiadał co można narysować, jak to wykonać. Cały
czas wspierał dzieci, chwalił za twórcze pomysły, sposób wykonania. Zostawiał im jednak dużą swobodę twórczą,
mówiąc np. "Spróbuj, tak jak ci wyjdzie, będzie na pewno ładnie", "Zrobisz bociana? Będzie ładny", "Jak wygląda
żaba? Ma wypukłe oczy, spróbuj ją narysować", "Zuziu, niech rysuje jak tak chce bociana, bo każdy go sobie
inaczej wyobraża". Kiedy dzieci wykonały zadanie, opowiadały o tym, co narysowały. Każde dziecko było
nagradzane brawami całej grupy. Nauczyciel zachęcał dzieci, by doceniły pracę innych, np. "A teraz brawa dla
Majki", "Popatrzcie, jak ładnie narysowała Tosia. Jak pięknie, ja nie wiedziałam, że ty potrafisz tak pięknie
rysować". Kiedy jakieś dziecko nie chciało publicznie opowiadać o swoim obrazku, nauczyciel to uszanował
i również nagradzał oklaskami pracę tego dziecka. Podczas spożywania posiłku dzieci doskonale radziły sobie -
poprawnie posługiwały się łyżką i widelcem. Używały zwrotów grzecznościowych, np. "dziękuję", "smacznego".
Nauczyciel nie zmuszał dzieci do jedzenia tego, co im nie odpowiadało, np. mówił: "Zostaw to; wybierz to,
co lubisz".
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Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Wszystkie biorące udział
w wywiadzie grupowym informują, że same wybierają zabawy, w które się bawią w przedszkolu. Dyrektor
w czasie wywiadu opisuje, w jaki sposób zachęca się dzieci do samodzielnego rozwijania się. Dzieci podczas
wykonywania czynności samoobsługowych w trakcie dnia są zachęcane przez nauczycieli do samodzielności.
Nauczyciele spokojnie tłumaczą dzieciom, jak wykonać dane zadanie, instruują, jak sobie poradzić
z poszczególnymi czynnościami. Potem dzieci są namawiane do samodzielnego zmierzenia się z zadaniem, np.
ubraniem się, rozebraniem, jedzeniem, zabiegami higienicznymi. Dzieci są chwalone za podjęcie prób wykonania
tych czynności, a nie tylko za ostateczny efekt. Ponadto praca systemem „Edukacja przez ruch” stwarza
warunki do samodzielności. Dzieci mają tyle czasu, ile potrzebują do wykonania pracy. Zajęcia są
prowadzone przy rytmicznej muzyce, która dyktuje tempo pracy. Muzyka towarzysząca zajęciom sprawia, że dzieci
są bardziej skoncentrowane – „z chaosu można przejść do pracy polegającej na skupieniu uwagi”. Praca tym
systemem sprawia – zdaniem dyrektora – że dzieci są skupione i cały czas się rozwijają. Rozwojowi dzieci
podporządkowano też ergonomię pomieszczeń. Poprawiono warunki lokalowe, wyremontowano sale, wszystkie
pomieszczenia w pełni dostosowano do wieku i wzrostu dzieci. Ograniczono umeblowanie do niezbędnego
minimum tak, aby dzieci miały miejsce na swobodne poruszanie się w salach. To także wymóg pracy systemem
„Edukacji przez ruch”. W ubiegłym roku szkolnym podzielono ogród przedszkolny na dwie części: dla dzieci
młodszych i starszych. Sprzęty w poszczególnych częściach ogrodu są dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.
Zdaniem dyrektora to również przyczyniło się do zwiększenia samodzielności dzieci. W przedszkolu dzieci
korzystają z zajęć dodatkowych, m.in. rytmiki, piłki nożnej i tańca. Trener piłki nożnej kładzie bardzo duży
nacisk na samodzielność dzieci, np. dzieci muszą się same ubrać, rozebrać, prawidłowo ustawić. Podczas
zabaw swobodnych dzieci wykorzystują to, czego się nauczyły na zajęciach dodatkowych i podstawowych.
Samodzielnemu rozwojowi dzieci służy też realizowany w przedszkolu program „Mały Odkrywca”. Jest to
program nauki czytania przez zabawę dla dzieci przedszkolnych. Jego realizacja jest dostosowana
do poszczególnych grup wiekowych dzieci (od 2,5 do 6 lat). Dzięki zajęciom realizowanym w ramach tego
programu, „czytanie staje się ciekawą przygodą”. Program zawiera elementy dramy. Dzieci przeprowadzają
eksperymenty naukowe i w ciekawy sposób pozyskują wiedzę o otaczających nas „zwykłych,
ale niezwykłych” zjawiskach. Podczas zajęć dzieci realizują szereg eksperymentów fizycznych i chemicznych,
które pokazują ciekawe zjawiska otaczającego świata. Na przykład dzieci 3 i 4 letnie uczące się higieny osobistej,
poznają zagadnienia związane z napięciem powierzchniowym wody, robią eksperymenty z wodą, olejem, mydłem
i brudem. Ucząc się samodzielnego ubierania, eksperymentują z energią cieplną i przemianą energii kinetycznej
i elektrycznej w energię cieplną, obserwując własne ciało uświadamiają sobie rolę jedzenia i oddychania
w produkowaniu energii i role ubrania, które chroni przed jej utratą. Zdaniem dyrektora „program jest również
bardzo ciekawą przygodą poznawczą”. Dzieci młodsze są inspirowane do poznawania zjawisk i do rozwiązywania
problemów przez tajemniczego Zaczarowanego Zajączka. Odkrywają swoje talenty i możliwości, zwiększając
poczucie własnej wartości i pewności siebie. Nauczyciele dodają, że dzieci są chwalone za każdy, nawet
najdrobniejszy sukces, np. samodzielne zapięcie guziczka. W takich sytuacjach, gdy dzieciom uda się coś zrobić,
otrzymują ustne pochwały, oklaski, brawa. W nagrodę dzieci wyróżnia się różnymi przywilejami, stwarza się im
możliwość pełnienia różnych funkcji, np. bycia w pierwszej parze na rytmice, zbierania kredek po zajęciach. Dzieci
są chwalone przed rodzicami za różne drobne sukcesy (zwłaszcza gdy mają z czymś problem, a potem następuje
postęp). Nauczyciele dobierają literaturę, wybierając pozytywne wzorce zachowań. Służy temu też
bajkoterapia. Jednym z działań służących rozwojowi dzieci jest zachęcanie do wspólnego z rodzicami
pisania książeczek – dzieci dyktują treści rodzicom, samodzielnie ilustrują swoje książeczki. Zawsze
oceniany jest przede wszystkim wkład pracy, a nie tylko efekt. Dzieci wiedzą, że wszystkie ich prace są
eksponowane w przedszkolu. Zamieszczane są też na stronie internetowej. Innym przykładem wskazanym przez
nauczycieli podczas wywiadu grupowego jest tworzenie przez dzieci kalendarza adwentowego. Każde dziecko jest
odpowiedzialne za dany dzień – „jest gospodarzem danego dnia” i wymyśla atrakcje na ten termin, np. przynosi
kolorowanki, aniołki z plasteliny, drewno czy papier, proponuje zabawy ruchowe. Jak podkreślają nauczyciele:
„każdy czeka na swój dzień, działanie cieszy się dużym powodzeniem”. Nauczyciele informują o tym działaniu we
wrześniu na zebraniu z rodzicami. Aktywizuje to zarówno dzieci, jak też ich rodziców, służy uspołecznieniu dzieci.
Ponadto – dzieci często same wyszukują informacje w książkach na interesujące ich tematy, same rozwiązują
problemy, przynoszą z domu materiały dydaktyczne na interesujące ich zagadnienia, np. dotyczące kosmosu,
dinozaurów. Nauczyciele podają też przykład działania służącego samodzielnemu rozwijaniu się – realizację
projektu „Podróże z Klarą”. Klara to „mała wróżka wędrująca do dzieci w weekendy; dzieci muszą zapewnić
Klarze atrakcyjne dni – zabierają ją np. do kina, zoo, muzeum w Rogalinie, na stadion”. Dzieci wykonują wówczas
zdjęcia, które następnie przynoszą do przedszkola, opowiadając, co robili z Klarą. Nauczyciele podkreślają,
że koncentrują się na mocnych stronach dziecka, akceptują działania dzieci, odkrywają ich talenty. Te informacje
potwierdzają rodzice i partnerzy przedszkola. Dodają, że nauczyciele pokazują dzieciom, jak mają wykonać pracę
plastyczną, a nie wykonują prac za nie. Dzieci zachęcane są do samodzielności poprzez wszelakie wyjścia do np.
domu kultury, do szkoły. Od 2007r. uczestniczą w lokalnych przeglądach dziecięcych kart pracy wykonanych
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systemem „Edukacja przez ruch” oraz w VIII Kongresie Systemu "Edukacja przez ruch - rytm i origami",
występowały z okazji Jasełek, w CK Zamek – przedszkole uczestniczy w przeglądzie grup teatralnych
„TEATRALKA”. Obserwacja zajęć potwierdza, że nauczycielki zachęcają dzieci do samodzielnego wykonywania
zadań. Nauczycielki prowadziły zajęcia w taki sposób, by dzieci mogły same wybierać zabawy.

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych należy stwierdzić, że wymaganie jest spełnione
na bardzo wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci mają w przedszkolu poczucie bezpieczeństwa. Prowadzona
jest diagnoza zachowań dzieci. Podejmuje się różnorodne działania wychowawcze mające na celu
zmniejszenie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Takie działania są systematycznie
analizowane, oceniane a w razie potrzeby modyfikowane. Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich
oczekuje. Świadczą o tym wyniki ankiet skierowanych do dyrektora, nauczycieli, rodziców, obserwacja
zajęć i przedszkola, a także informacje pozyskane podczas wywiadów z dziećmi, nauczycielami,
dyrektorem, pracownikami niepedagogicznymi, partnerami i rodzicami.

Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Dzieci uczestniczące w wywiadzie grupowym informują, że w przedszkolu
nie ma niczego, czego by się bały i myślą, że jest w nim bezpiecznie. Dyrektor w ankiecie deklaruje, że w ostatnich
dwóch latach nie zdarzyły się wypadki, w których poszkodowane było dziecko. Ankietowani rodzice (62 z 64)
deklarują, że ich dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Rodzice biorący udział w wywiadzie dodają,
że w przedszkolu są zamknięte drzwi w ciągu dnia, zamykany plac zabaw, do ogrodu dzieci wychodzą grupami,
nauczyciele sprawują opiekę. Kiedy dzieci wychodzą poza przedszkole: mają stonogę albo węża, kamizelki
odblaskowe, podnoszą rękę przy przechodzeniu przez ulicę. Przy odbieraniu dzieci nauczyciele upewniają się, czy
osoba odbierająca ma upoważnienie. Każde urządzenie na placu zabaw jest bezpieczne. Pracownicy
niepedagogiczni informują, że odbywają się próbne alarmy, w przedszkolu obowiązuje również system kontroli
wejść. Odbywają się spotkania z policjantem i strażakiem nt. bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia
profilaktyczne o bezpieczeństwie. Prowadzą je policjant i strażak. Meble są dostosowane do wieku dzieci. Zdaniem
partnerów biorących udział w wywiadzie przedszkole jest bezpieczne. W przedszkolu przeprowadza się dla
pracowników szkolenia BHP, przeciwpożarowe (jak unikać pożarów, jak wyprowadzać dzieci), organizowane są
próbne alarmy. Prawie wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Wprowadzono
procedury, które dotyczą wszystkich pracowników, a oni tego przestrzegają. Corocznie odbywają się przeglądy
obiektu: przeciwpożarowe, sanitarne, przeglądy apteczek. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczycielki dbały
o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo dzieci oraz tworzyły atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Dzieci były
uśmiechnięte, zadowolone, gdy miały problem prosiły nauczycielkę o pomoc. Pomieszczenia (sale dydaktyczne,
korytarze, szatnia), w których przebywają dzieci są bezpieczne, urządzenia na placu zabaw są w dobrym stanie
technicznym. 

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci. Dyrektor w ankiecie deklaruje, że przedszkole
diagnozuje zachowania dzieci poprzez codzienną obserwację, diagnozę wstępną, półroczną, końcową.
Ankietowani nauczyciele deklarują, że diagnozują zachowania dzieci poprzez: obserwację bieżącą (6), analizę
zachowań (5), rozmowy z rodzicami (8), rozmowy z nauczycielami współpracującymi w grupie (8), dokonywanie
samooceny zachowania przez dzieci (2), pomoc specjalistów (1). Nauczyciele podczas wywiadu dodają,
że diagnoza zachowań dzieci dotyczy wszystkich wychowanków. Dokonywane są obserwacje systematyczne
i doraźne, np. w trakcie zabaw indywidualnych, z innymi dziećmi, podczas pobytu w ogrodzie, na spacerach, jak
dzieci ze sobą współpracują, jak się zachowują w różnych sytuacjach. Narzędziem badawczym są „Karty
obserwacji”, w których dokumentowane są obserwacje. W przypadku starszych dzieci przygotowywane są „Karty
gotowości szkolnej”, a informacje na ten temat przekazywane są rodzicom. Ankietowani rodzice (60 z 64)
deklarują, że pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci.
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W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. Dyrektor podczas wywiadu informuje, że aby radzić sobie z niepożądanymi
zachowaniami dzieci, nauczyciele prowadzą w trakcie zajęć rozmowy z dziećmi na temat właściwego zachowania
oraz przeciwdziałania niepożądanym postawom. Wspólnie ustalają „Kodeks właściwego postępowania”. Takie
kodeksy są eksponowane w salach poszczególnych grup. Aby przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom
do przedszkola zapraszani są różni goście, np. policjanci, strażacy, ratownik wodny i medyczny, szkoleniowiec
BHP. Prowadzą oni pogadanki z dziećmi na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania
się w różnych miejscach i sytuacjach. Dzieci uczestniczą w wycieczkach m.in. do straży pożarnej. Ratownik
medyczny prezentował dzieciom sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czasem w przedszkolu
goszczą rodzice w roli ekspertów, np. ojcowie wykonujący zawód policjanta i żołnierza. Dzieciom cierpliwie
tłumaczy się, dlaczego nie wolno w określony sposób postępować. Wszyscy starają się wypracować wspólny
sposób na osiągnięcie celu, jakim jest właściwe zachowanie dzieci. Nauczyciele systematycznie przekazują
informacje rodzicom o zachowaniu dzieci, pozyskują od nich informacje o postawach dzieci poza przedszkolem. Na
zebraniach rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele wspólnie analizują zachowania i wymieniają się informacjami
o wychowankach. Dyrektor informuje, że wzmacnia się pożądane zachowania dzieci. Codzienną nagrodą są
oklaski – dzieci podczas zajęć, osiągając małe sukcesy (np. gdy uda im się zjeść coś, czego wcześniej nie
próbowały i nie chciały zjadać) otrzymują brawa. Dzieci są chwalone przed całą grupą i rodzicami. Nagrodą jest
wyróżnianie dzieci powierzaniem im określonych funkcji, np. "bycie dyżurnym w sali, pomaganie w przygotowaniu
pomocy dydaktycznych do zajęć, pierwsza para podczas zabaw i wyjść na spacer. Wszystkie prace dzieci są
zawsze eksponowane w salach i na korytarzach. Za udział w konkursach otrzymują drobne nagrody rzeczowe
i dyplomy, które następnie są eksponowane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola. Dzieciom
przedstawia się również przykłady z literatury i z życia codziennego". Nauczyciele podczas wywiadu grupowego
informują, że przedszkole reaguje na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci.
Podkreślają, że najważniejsze w ich działaniach są rozmowy z dziećmi, cierpliwe tłumaczenie zasad postępowania,
wyjaśnianie konsekwencji działań, odwoływanie się do empatii, przedstawianie dobrych przykładów. Nauczyciele
dodają, że bardzo duży nacisk kładzie się w przedszkolu na profilaktykę. Podczas pasowania na przedszkolaka
dzieci dowiadują się, jak należy się zachowywać w przedszkolu, jakie zasady obowiązują, co wolno robić, a co jest
zabronione. Nauczyciele z dziećmi ustalają na początku roku szkolnego „Kodeksy zachowań”, w których określają
ważne dla nich zasady, np. „należy ładnie się bawić, trzeba szanować kolegów, być miłym dla kolegów, nie wolno
biegać w sali, należy witać się, przepraszać itp.”. Takie kodeksy są przedstawiane graficznie i eksponowane
w salach. Nauczyciele razem z dziećmi ustalają zasady zgodnego zachowania w grupie. Przed każdym wyjściem
do ogrodu, przed wycieczkami i w codziennych sytuacjach utrwalają obowiązującą umowę. Nauczyciele
podkreślają, że w przedszkolu kładzie się duży nacisk na wzmacnianie pozytywne. Są to: „pochwały słowne
przekazywane indywidualnie i na forum grupy, okazywanie dzieciom zadowolenia, podziękowania dla dzieci za
udaną zabawę, okazywanie radości z osiągnięć dzieci, wyróżnianie dzieci za uczestnictwo w konkursach,
znajdywanie pozytywnych aspektów zachowania dzieci (np. że ktoś nie zabrał innemu dziecku zabawki), pochwały
kierowane do rodziców ”. Zdaniem pracowników niepedagogicznych dzieci za pożądane zachowanie są chwalone,
nagradzane. Zdaniem rodziców biorących udział w wywiadzie, w przedszkolu wzmacnia się pożądane zachowania
dzieci poprzez prezentowanie prac dzieci w przedszkolu, na internetowej stronie i w Domu Kultury „Jędruś”. Dzieci
otrzymują naklejki za dobre zachowanie. Prezentują się podczas zajęć otwartych, jasełek, Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Rodzica. Dzieci dostają dyplomy od dentysty, za udział w projekcie „Basia Pasiasta”, prezenty na Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka, pasowanie, zakończenie przedszkola. Dzieci biorą udział w konkursach
piosenki, występach. W czasie obserwowanych zajęć nauczycielki wzmacniały pożądane zachowania dzieci (5)
poprzez pochwały, eliminowały niepożądane zachowania dzieci (3) poprzez rozmowę i wskazywanie przykładu,
a swoim sposobem zachowania kształtowały pożądane postawy społeczne. Z obserwacji przedszkola wynika,
że poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wszyscy ankietowani nauczyciele deklarują, że dzieci
znają zasady, których się od nich oczekuje. Zdaniem ankietowanych rodziców (60 z 64) dzieci są jasno
informowane, jakich zasad postępowania się od nich oczekuje. Dzieci uczestniczące w wywiadzie grupowym
deklarują, że wiedzą, jak należy zachowywać się w przedszkolu. Wymieniają, że należy: "być grzecznym; dzielić
się zabawkami; mówić proszę, dziękuję, przepraszam; czekać na swoją kolej; być cicho i nie rozmawiać podczas
jedzenia". Wiedzą, co to znaczy być grzecznym. Wymieniają, że w przedszkolu nie wolno: "pluć; przeszkadzać,
gdy pani mówi; krzyczeć; zabierać zabawki innemu dziecku; biegać; przewracać się; popychać się; rzucać
zabawkami". Stwierdzają, że należy być grzecznym, "bo można dostać karę". W czasie obserwowanych zajęć
dzieci zachowywały się zgodnie z przyjętymi normami. 

W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. Dyrektor podczas wywiadu
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deklaruje, że działania wychowawcze podejmowane przez przedszkole były poddawane analizie i ocenie
na zebraniach rady pedagogicznej. Na bieżąco są one analizowane przy konstruowaniu działań systemem
„Edukacji przez ruch” (na kołach holizmu). O działaniach wychowawczych zawsze informowani są rodzice podczas
rozmów indywidualnych i zebrań. Efekty działań wychowawczych prowadzonych przez przedszkole dostrzegają
osoby z zewnątrz (np. artyści z teatrzyków przyjeżdżających do przedszkola, ratownik po pogadance z dziećmi),
które udzielają często informacji zwrotnej o zachowaniu wychowanków. W roku szkolnym 2010/2011
w przedszkolu przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą przestrzegania norm społecznych przez dzieci.
Ankietowani nauczyciele deklarują, że oceniają efekty swoich działań wychowawczych poprzez obserwację
zachowań dzieci w różnych sytuacjach, znajomość zasad obowiązujących w sali, w przedszkolu oraz stosowanie
się do nich. Nauczyciele podczas wywiadu dodają, że przeprowadzają też ankiety dotyczące systemu kar i nagród.
Podczas zebrań rady pedagogicznej wyciągają i formułują wnioski. 

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane Dyrektor podczas wywiadu informuje, że była potrzeba modyfikacji działań
wychowawczych. Wprowadzono „Kodeksy postępowania”, które stanowiły ujednolicony system działań
wychowawczych nauczycieli. Zwiększono liczbę zajęć integrujących wszystkie grupy dzieci. Zorganizowano
w przedszkolu „Haitański Basiowy Bal Pasiastych”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na krzywdę
i nieszczęścia innych ludzi oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym. W przedszkolu realizuje się projekty
zdrowotne, np. „Czyste powietrze”, „Czysta woda”. Uwrażliwieniu na potrzeby i bezpieczeństwo drugiego człowieka
służyło szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zintensyfikowano współpracę z rodzicami,
wprowadzając np. do oferty przedszkola warsztaty z udziałem dzieci i ich rodziców. Zaczęto organizować konkursy
dla dzieci i rodziców. Przynajmniej dwa razy w roku prowadzi się zajęcia otwarte. Podjęto współpracę z Fundacją
AISEC, której celem jest uczenie tolerancji dla innych ludzi, kultur itp. Nauczyciele podczas wywiadu dodają,
że opracowano procedury „Bezpieczne dziecko w przedszkolu” podlegające cały czas ewaluacji i modyfikacjom.
Aby wyeliminować zagrożenia, dokonano podziału ogrodu przedszkolnego na część dla dzieci młodszych
i starszych. Wydzielono strefy dla nauczycieli w najbardziej strategicznych punktach, z których jest najszersza
widoczność. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, dyżury pełnią – poza nauczycielami – również woźne oddziałowe.
Zdaniem partnerów biorących udział w wywiadzie przedszkole poprawia te działania, które okazują się
nieskuteczne. W przedszkolu jest realizowany program wychowawczy i profilaktyki.

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych należy stwierdzić, że wymaganie jest spełnione
na bardzo wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wnioski z ewaluacji:

1. Działania nauczycieli nakierowane są w bardzo dużym stopniu na uczenie dzieci samodzielności
i współpracy między sobą.

2. W przedszkolu wykorzystuje się system pedagogiczny "Edukacja przez ruch", który jest podstawą wielu
działań nauczycieli. Efektem pracy tym systemem jest poczucie osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko.
Wszyscy nauczyciele ukończyli kurs trenerski „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, są jego trenerami
i wykorzystują go na zajęciach.

3. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, m.in. w uroczystościach, warsztatach, konkursach,
zajęciach otwartych i różnych przedsięwzięciach przedszkolnych, np. wspólnym z dziećmi pisaniu
książeczek.

4. Przedszkole wspiera rozwój aktywności ruchowej m.in. poprzez ćwiczenia poranne przy muzyce,
olimpiady sportowe, udział w "Sportowym zajączku", zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr 20
w Poznaniu, zajęcia gimnastyczne w sali rytmicznej, integrujące spotkania z cyklu "W zdrowym ciele
zdrowy duch", zajęcia dodatkowe piłki nożnej, logorytmiki i pracę systemem pedagogicznym "Edukacja
przez ruch".

5. Stosowane w przedszkolu metody nauczania i wychowania, odwołujące się do poznawania za pomocą
badań i eksperymentów, kształtują kreatywność i różnorodne umiejętności oraz wzbogacają wiedzę dzieci.

6. W przedszkolu systematycznie diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich
możliwości rozwojowe. Formułowane wnioski z tych analiz są wdrażane w codziennej pracy z dziećmi.

7. Dzieci znają i stosują zachowania akceptowane społecznie, co osiąga się m.in. poprzez stosowanie
pozytywnych wzmocnień.

8. Zachowania dzieci są obserwowane i analizowane, a formułowane wnioski służą modyfikacji
planowanych działań.

9. Przedszkole realizuje wiele interesujących programów. W ramach współpracy z „Akademią Nauki”
wprowadzono zajęcia pt.„Akademia odkrywców”.

10. Przedszkole podjęło współpracę z Fundacją AISEC, której celem jest uczenie tolerancji dla innych
kultur.

11. Uwrażliwieniu dzieci na nieszczęścia innych, rozwijaniu empatii służą liczne działania podejmowane
przez przedszkole, np. „Haitański Basiowy Bal Pasiastych” i rożne akcje charytatywne.

12. W przedszkolu realizuje się wiele projektów ekologicznych i zdrowotnych, np. „Czyste powietrze”,
„Czysta woda”.

13. Bogate wyposażenie sal i funkcjonalny ogród przedszkolny umożliwiają realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.

14. W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. Dzieci wspólnie z nauczycielkami ustalają na początku każdego roku
szkolnego „Kodeks zachowań”, który znają i przestrzegają.

15. W przedszkolu odbywają się cykliczne warsztaty teatralne „Z teatrynką przed kurtynką” i „Filharmonia
pomysłów”.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności A
Dzieci są aktywne A
Respektowane są normy społeczne A
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