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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 17-24 - 06 - 2014 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszły: Joanna Jabłońska, Renata Maria Iłeczko. Badaniem objęto 30 dzieci (wywiad po zajęciach

i wywiad grupowy), 50 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 5 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć,

obserwację przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania placówki: " Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się ",  "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej" oraz "Respektowane są normy społeczne".
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Obraz przedszkola

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym ,,Malinka" obecnie funkcjonują 3 grupy: "Krasnale" (dzieci 3-4 letnie),

,,Biedronki" (dzieci 4-5 letnie), ,,Smerfy" (dzieci 5-6 letnie). Do przedszkola uczęszczają także dzieci

niepełnosprawne. Placówka posiada doskonałą bazę dydaktyczną dostosowaną do specyfiki działania: trzy

przestronne sale zajęć przedszkolnych, salę rehabilitacyjną wyposażoną w profesjonalny sprzęt (np. suchy

basen, stół rehabilitacyjny, stół do pionizacji, materace itp.), tzw. "Salę doświadczania świata" wyposażoną

w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów (w tej sali odbywają się również zajęcia relaksacyjne), gabinet

hydroterapii, gabinet logopedy i oligofrenopedagoga. Sale zajęć wyposażone są w sprzęt audiowizualny,

komputery dla dzieci i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na terenie posesji znajduje się ogród z nowym

funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku

na świeżym powietrzu. Jest wyposażony w podjazd dla dzieci, które poruszają się na wózkach. Przedszkole

w procesie kształcenia i wychowania stwarza odpowiednie warunki dające dzieciom możliwość wszechstronnego

rozwoju. Tworzy warunki do intensywnego poznawania i przeżywania przez nie świata poprzez czynne i aktywne

uczestnictwo dzieci w procesie edukacyjnym, z uwzględnieniem szeroko rozumianej indywidualizacji. W swojej

działalności kładzie szczególny nacisk na indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju swoich wychowanków.

Istotną rolę w stymulowaniu rozwoju psychofizycznego dzieci spełniają realizowane w placówce przedsięwzięcia

i programy własne, których głównym założeniem jest wspieranie procesu edukacyjnego. Nauczyciele chętnie

wdrażają w pracy z dziećmi różnorodne metody i działania edukacyjne, w tym także o charakterze

nowatorskim, które przyczyniają się do rozwoju ich zainteresowań i umiejętności, przygotowują do kolejnego

etapu edukacyjnego. Ważnym aspektem pracy edukacyjnej placówki jest przygotowanie przedszkolaków

do aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz rozwijanie w nich poczucia więzi regionalnej. Społeczność

przedszkola darzy się szacunkiem i zaufaniem. Placówka otrzymała zaszczytny tytuł "Przedszkole dobrze

przygotowujące do szkoły" nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Przy wsparciu organu prowadzącego,

placówka podejmuje efektywne działania służące zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego wychowanków. Podstawowym narzędziem kształtowania u dzieci norm społecznych jest "Kodeks

Przedszkolaka". Wspólnie z rodzicami analizuje się i ocenia skuteczność podejmowanych działań

wychowawczych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w
Kętrzynie

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Kętrzyn

Ulica OBROŃCÓW WESTERPLATTE

Numer 16

Kod pocztowy 11-400

Urząd pocztowy Kętrzyn

Telefon 897512466

Fax 897512466

Www www.malinka.ketrzyn.pl

Regon 2800574416

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 72

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat kętrzyński

Gmina Kętrzyn

Typ gminy gmina miejska



Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie 6/23

      

Poziom spełniania wymagań państwa

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

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)

Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. (B)

Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z
monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)

Respektowane są normy społeczne. A

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)
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Wnioski

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiadają na ich zdiagnozowane potrzeby

i możliwości rozwojowe. Są one planowane, analizowane, monitorowane i doskonalone.

2. Podejmowane przez przedszkole działania, w tym także o charakterze nowatorskim, skutecznie

przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci.

3. Dzięki systematycznej pracy metodą projektów badawczych dzieci doskonalą się w stawianiu

hipotez i rozwiązywaniu problemów, uczą się logicznego myślenia, eksperymentowania i wyciągania

wniosków.

4. Przestrzeganie ustalonych wspólnie z dziećmi i ich rodzicami norm i zasad zachowania oraz

wdrażanie przez nauczycieli działań wychowawczych przyczyniają się do wzmacniania pożądanych

postaw dzieci oraz eliminowania zagrożeń.

5. Zorganizowana w przedszkolu tzw. "Grupa wsparcia" dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

umożliwia poszerzanie ich wiedzy, skuteczne kształtowanie umiejętności wychowawczych,

prowadzenie ćwiczeń specjalistycznych, w tym rehabilitacji w warunkach domowych, a także

wsparcie emocjonalne i społeczne.

6. Rodzice włączani są do procesu budowania, analizowania, oceny i modyfikacji systemu działań

wychowawczych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

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

się

Stan oczekiwany:

Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich

wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć

opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą

nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu inicjuje się i wdraża działania adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości rozwojowych

dzieci. Bardzo dobre warunki lokalowe, bogate wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają

na organizację różnorodnych zajęć edukacyjnych, w tym także o charakterze nowatorskim. W rytmie dnia

uwzględniono czas na aktywność, relaks oraz wyciszenie podczas słuchania muzyki poważnej, bajek

i wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Dyrektor i nauczyciele wspólnie - w sposób systemowy - planują

i organizują procesy edukacyjne, wyciągają z nich wnioski, wykorzystując je do ciągłego doskonalenia własnego

warsztatu pracy. Wdrażane wnioski podnoszą efektywność procesu edukacyjnego w przedszkolu. Przedszkolaki

osiągają wiele sukcesów w różnego rodzaju konkursach, także o charakterze ogólnopolskim, zawodach

i  olimpiadach sportowych. Placówka realizuje szereg nowatorskich rozwiązań. Na podkreślenie zasługuje

systematyczna praca metodą projektu badawczego, udział w licznych projektach edukacyjnych, realizacja

programów własnych nauczycieli oraz szerokie zastosowanie aktywnych metod pracy.   Przedszkole spełnia

wymaganie na poziomie bardzo wysokim. 
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Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej 

Bogata oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z realizacji podstawy programowej i odpowiada

potrzebom przedszkolaków. Indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości każdego dziecka rozpoznawane są

m.in. poprzez: analizę informacji zawartych w kartach zgłoszenia dziecka, opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznej, analizę wyników ankiet oraz rozmów z rodzicami, systematycznie

przeprowadzane diagnozy i obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach, analizę wytworów dziecięcych,

wyników badań przesiewowych itp. W rezultacie dzieciom z wadami wymowy zorganizowano zajęcia

indywidualne z logopedą, niepełnosprawnym ruchowo - indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z zatrudnionym

w przedszkolu fizjoterapeutą, dzieciom z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym indywidualne zajęcia

z oligofrenopedagogiem. W wyniku rozpoznanych potrzeb dzieci otrzymały także wsparcie w formie zajęć

indywidualnych, które polegają głównie na rozwijaniu umiejętności komunikowania się, stwarzaniu sytuacji

do rozwoju motoryki małej, rozwijaniu czynności samoobsługowych, umożliwianiu dokonywania wyborów

i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, rozwijaniu słuchu fonemowego, koordynacji

wzrokowo-ruchowej, narządów mowy oraz doskonaleniu koncentracji uwagi. Nauczyciele dostosowują metody

pracy do rozpoznanych indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Indywidualizacji pracy z dzieckiem

sprzyja różnicowanie poziomu trudności ćwiczeń, wydłużanie czasu na wykonanie zadania dzieciom

o wolniejszym tempie pracy.Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mają opracowane indywidualne programy

edukacyjno-terapeutyczne, a szczególnie uzdolnione oraz wymagające wsparcia edukacyjnego - indywidualne

plany pracy. Zaplanowano również pracę z dziećmi uzdolnionymi, zapewniając im zajęcia przygotowujące

do udziału w konkursach plastycznych, wiedzy o otaczającej rzeczywistości, tanecznych, recytatorskich,

teatralnych, turniejach sportowych. W przedszkolu zorganizowano tzw. „Grupę wsparcia dla rodziców”, której

celem jest ich pedagogizacja oraz włączanie do wspólnych działań mających na celu wyrównywanie szans

edukacyjnych dzieci poprzez ujednolicenie stosowanych metod pracy w domu i przedszkolu. Warunki lokalowe

i wyposażenie placówki sprzyjają rozwojowi dzieci. Przedszkole posiada salę rehabilitacyjną wyposażoną

w profesjonalny sprzęt, gabinet logopedyczny, gabinet do przeprowadzania zajęć korekcyjno-wyrównawczych,

salę doświadczania świata (wyposażoną w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku

równowagi), gabinet hydromasażu. Sale przedszkolne są przestronne, podzielone na część do nauki i część

rekreacyjną. Wyznaczona duża powierzchnia do zabawy w każdej z sal umożliwia aktywność ruchową, w tym

twórczą. Sale wyposażono w kolorowe, dostosowane do wzrostu dzieci meble, zorganizowano kąciki edukacyjne

(np. kącik książki, lalek, przyrodniczo-badawczy, teatrzyk kukiełkowy, akwarium, kącik konstrukcyjny,

muzyczny, plastyczny itp.). Do wykorzystania są: telewizor, odtwarzacz, radiomagnetofon, pianino.  Pomoce

dydaktyczne są dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, np. im mniejsze

dzieci, tym większe klocki oraz mniej elementów historyjek obrazkowych itp. Do budynku placówki przylega

rozległy, doskonale utrzymany plac zabaw wyposażony w ekologiczny sprzęt posiadający atest bezpieczeństwa

oraz trzy zabezpieczane przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i zwierzętami piaskownice. Rytm

dnia dziecka w przedszkolu jest zgodny z ramowym rozkładem dnia i jest dostosowany do potrzeb każdej grupy

z uwzględnieniem jej specyfiki. W rytmie dnia uwzględniono czas na aktywność, np. prowadzenie gier i zabaw

dydaktycznych, zabaw konstrukcyjnych, tematycznych, badawczych, prowadzenie ćwiczeń, gier i zabaw

ruchowych, zabaw ze śpiewem, działalności plastycznej. Jest również czas na relaks, wyciszenie podczas

słuchania muzyki relaksacyjnej, bajek lub wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Niemal wszyscy rodzice są

zdania, że praca nauczycieli z ich dzieckiem odpowiada jego potrzebom i możliwościom (wykres 1j), często
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otrzymują informacje na temat funkcjonowania ich dziecka w przedszkolu (wykres 2j), są zadowoleni

z atmosfery, warunków panujących w przedszkolu i jego wyposażenia.

Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane

i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego

procesu. 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu są planowane, monitorowane i doskonalone. Są

to działania systemowe, realizowane zespołowo przez wszystkich nauczycieli i specjalistów zatrudnionych

w placówce. Planowanie procesów edukacyjnych odbywa się w cyklu rocznym, miesięcznym, tygodniowym,

dziennym. Do planowania wykorzystuje się m.in:

● wnioski do dalszej pracy wypływające z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, 

● wnioski z ewaluacji wewnętrznej,

● kierunki polityki państwa na dany rok szkolny,

● założenia koncepcji pracy przedszkola,

● wyniki monitorowania realizacji podstawy programowej (za pomocą arkusza monitorowania wdrażania

podstawy programowej) oraz uwzględniania przy jej realizacji zalecanych warunków i sposobów

realizacji podstawy programowej, 

● ustalenia ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem wieku dzieci, ich potrzeb i możliwości (w tym

także ze względu na stan zdrowia), 

● wyniki ewaluacji pracy własnej nauczycieli, 
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● wyniki badań absolwentów przedszkola (w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych wśród

nauczycieli klas pierwszych oraz rodziców dzieci, które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej),

● kierunki do dalszej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także z dziećmi

zdolnymi, wyznaczone na podstawie wniosków z obserwacji i diagnoz pedagogicznych

● wyniki bieżącej analizy planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na dany rok szkolny, 

● założenia indywidualnych programów wspomagania rozwoju dzieci oraz indywidualnych programów

edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, 

● wyniki oceny stopnia użyteczności stosowanych form i metod pracy oraz stosowanych pomocy

dydaktycznych,

● oczekiwania rodziców dzieci wyrażone w przeprowadzanych przez przedszkole ankietach.

Monitorowaniu procesów edukacyjnych przebiegających w przedszkolu służą prowadzone obserwacje, diagnozy,

analizy zachowań oraz wytworów prac dziecięcych, rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, ewaluacja wewnętrzna

oraz monitorowanie stopnia realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych. W tym celu wykorzystuje się także

opracowane przez nauczycieli arkusze badań umiejętności i zachowań dzieci. Monitorując procesy wspomagania

i edukacji wychowanków, nauczyciele stawiają sobie pytania dotyczące skuteczności podejmowanych działań,

ich adekwatności do potrzeb i możliwości przedszkolaków, sposobów organizowania pracy indywidualnej,

uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, współpracy z rodzicami,

zakresu zrealizowanych treści programowych wynikających z podstawy programowej. Wyniki monitorowania

procesów edukacyjnych są wykorzystywane do: 

● planowania procesów wspomagania rozwoju edukacyjnego dzieci, w tym ze specyficznymi potrzebami

edukacyjnymi, 

● przedstawienia rodzicom oferty zajęć indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli,

● modyfikacji indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, 

● prowadzenia różnych form wspierania rodziców (organizacja tzw."Grupy wsparcia", zapraszanie

rodziców do udziału w zajęciach, 

● kierowania dzieci do poradni specjalistycznych: pedagoga, psychologa, lekarzy specjalistów,

● modyfikowania miesięcznych planów pracy, 

● wprowadzania zmian w stosowanych metodach pracy oraz narzędziach badawczych, 

● przekazywania rodzicom informacji na temat osiągnięć dzieci i gotowości szkolnej, 

● przygotowywania materiałów dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu w celu ujednolicenia

oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola.
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Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i

edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. 

Wdrażanie wniosków z monitorowania procesów wspomagania i rozwoju edukacji dzieci w Miejskim Przedszkolu

Integracyjnym "Malinka" w Kętrzynie realizowane jest w sposób systemowy, przy pełnym zaangażowaniu

wszystkich nauczycieli oraz specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagog). Na

wysoką efektywność tych procesów wpłynęły m.in.:

● rozszerzenie oferty przedszkola w oparciu o wdrożone do realizacji programy własne nauczycieli

(przyczyniły się do udoskonalenia umiejętności określonych  w podstawie programowej, rozwoju

zdolności oraz zainteresowań dzieci),

● modyfikacja stosowanych metod aktywnych oraz systematyczna praca metodą projektów (wyzwolenie

u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne działania, rozwój umiejętności współdziałania w grupie,

rozbudzanie postawy badawczej wobec otaczającego świata),

● uzupełnienie kodeksu pożądanych zachowań   o zasady zachowania się w kontakcie z osobami

w podeszłym wieku,

● przystąpienie do programu "Przedszkolak - mały czy duży - pomocą służy"  oraz wdrożenie

do realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego " Przyjaciele Zippiego"

(dzieci znają znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafią argumentować swoje opinie,

określają swoje uczucia i emocje, potrafią mówić o swoich problemach, zwracać się o pomoc, wiedzą,

jak radzić sobie w trudnych sytuacjach), 

● wdrożenie do realizacji ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizowanej

pod hasłem "Ćwiczyć każdy może" (uświadomienie roli i znaczenia dla zachowania zdrowia aktywności

fizycznej - przedszkole otrzymało certyfikat pn. Przedszkole w ruchu) oraz projektu pn. "Cenny dar -

zdrowie - podaruj go sobie" w ramach otwartego konkursu "Zdrowe dzieci to nasz kapitał",

 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (dzieci rozwijały umiejętność świadomego

dbania o zdrowie poprzez aktywność fizyczną oraz wdrażały się do przestrzegania zasad zdrowego

żywienia),

● wdrożenie projektów ekologicznych - dbałość o najbliższe środowisko (np. "Segregujesz-nie

marnujesz", realizacja zajęć na temat znaczenia recyklingu "Śmieci mniej, ziemi lżej", "Nawet małe

dzieci potrafią segregować śmieci").

Objęcie wszystkich potrzebujących wychowanków zajęciami specjalistycznymi (zajęcia logopedyczne,

korekcyjno-kompensacyjne, rehabilitacyjne), opracowanie indywidualnych planów pracy rozwijających

sprawność manualną oraz rozwijanie logicznego myślenia pozwoliło dzieciom na udoskonalenie umiejętności

językowych i komunikacyjnych. Ponadto w znacznym stopniu umożliwiło poprawienie sprawności motoryki

małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchu fonemowego. Praca z dziećmi zdolnymi znacząco

wpłynęła na poszerzenie zakresu ich wiedzy i umiejętności oraz chęci do dalszej nauki. Udział w konkursach,

uroczystościach przyczynił się do wzrostu samooceny dzieci, rozwijania aktywności twórczej, umiejętności

prezentowania swoich osiągnięć. 
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Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Przedszkole, adekwatnie do potrzeb rozwojowych dzieci oraz specyfiki działania placówki, stosuje nowatorskie

rozwiązania edukacyjne zachęcające dzieci do samodzielnego rozwijania się (np. metody: Ruchu Rozwijającego

Weroniki Sherborne, gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, Carla Orffa, twórczego myślenia "Burza

mózgów", „Dobrego startu” M. Bogdanowicz, pedagogika zabawy „Klanza”, elementy metody M. Montessori,

elementy nauki czytania I. Majchrzak itp), techniki parateatralne i relaksacyjne. Ponadto wprowadzono metodę

projektów badawczych ("Kwiaty", "Mali badacze-woda", "Woda-na ratunek przyrodzie", "Wiem, co jem"

itp.). Służą one rozwijaniu ekspresji i inwencji twórczej dzieci, przygotowaniu ich do nauki pisania i czytania,

uatrakcyjnieniu i zaspokajaniu ciekawości, odkrywaniu świata przez dziecko w sposób wielozmysłowy (smak,

dotyk, węch, wzrok, słuch) oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Ponadto atrakcyjne dla dzieci

pomoce, zabawy, ćwiczenia pozwalają na osiągnięcie założonych celów zajęć i służą wieloaspektowemu ich

rozwojowi. Praca metodą projektu wpłynęła na wszystkie sfery rozwoju dzieci (uczyły się krytycznego myślenia,

stawiania hipotez, przewidywania, dociekliwości, wytrwałości w dążeniu do rozwiązywaniu problemu).

Wzmocniono również więzi rodzinne (praca tą metodą angażuje rodziców w poszukiwanie informacji

i dostarczanie ich do przedszkola w różnej formie, np. przekazu ustnego, symbolicznego, rysunkowego,

ilustrowanego, także z wykorzystaniem Internetu). W przedszkolu wdrożono do realizacji także własne

programy nauczycieli, np: "Polubić plastykę” - program poszerza zainteresowania oraz pomaga rozwijać

sprawność manualną dzieci, "Komputer w przedszkolu” - program wprowadza dzieci w świat technologii

komunikacyjno-informacyjnych oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie informacyjnym, "Klub małego

wolontariusza” - program rozbudza wrażliwość na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka, kształtuje postawę

bezinteresownej pomocy, tworzy więzi między dziećmi a środowiskiem lokalnym. Działania wychowawcze

poszerzono natomiast o realizację programów profilaktycznych oraz rozwijających zainteresowania dzieci

(np."Kubusiowi przyjaciele natury”, "Czyste powietrze wokół nas”, "Sprzątanie ziemi", "Segregujesz-nie

marnujesz" itp.), a także prelekcje i zajęcia warsztatowe propagujące zdrowy styl życia (np."Akademia

Aquafresh", "Cenny dar-zdrowie-podaruj go sobie” itp.).
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Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej

rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają

kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności

monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach

każdego dziecka. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Organizacja procesów edukacyjnych uwzględnia zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

Monitorowanie i analizowanie osiągnięć wychowanków oraz wykorzystywanie wynikających z monitorowania

wniosków jest procesem powszechnym w przedszkolu. Nauczyciele podejmują szereg działań pozwalających

dzieciom rozwijać umiejętności opisane w podstawie programowej, a także kształtować ich zdolności i rozbudzać

zainteresowania.  Wnioski z monitorowania i analizy efektów edukacyjnych stanowią podstawę do modyfikacji

programów wychowania przedszkolnego. Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim. 

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Organizacja procesów edukacyjnych w przedszkolu jest spójna z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej. Nauczyciele,  realizując zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze stosują m.in.:

właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzą obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości

i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzają elementy edukacji zdrowotnej, współpracują z rodzicami w trosce

o jednolite oddziaływanie wychowawcze. Znają także podstawę programową pierwszego etapu edukacji

szkolnej. 
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Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia dzieci wynikające z podstawy programowej, wykorzystując w tym

celu różnorodne sposoby i techniki badawcze (wykres 1w). Monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć dotyczy

każdego dziecka, jest procesem powszechnie stosowanym przez wszystkich nauczycieli. Wnioski

z dokonywanych analiz są wdrażane do realizacji i wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, w tym także do planowania pracy indywidualnej.

Ponadto służą opracowywaniu i modyfikowaniu programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci,

wdrażaniu nowych rozwiązań dydaktycznych podnoszących atrakcyjność zajęć, podejmowaniu działań służących

wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz działań rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków.

W wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć dzieci podjęto szereg działań, np.:

● zatrudniono logopedę (dzieci uczęszczają na indywidualne i zespołowe zajęcia logopedyczne),

● opracowano indywidualne plany pracy rozwijające sprawność manualną, logiczne myślenie,

zainteresowanie nauką czytania, 

● zorganizowano zajęcia rozwijające sprawność motoryczną dzieci (dużą i małą motorykę),

● przygotowywano przedszkolaków do udziału w lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych,

sportowych, artystycznych itp.,

● zwiększono liczbę zabaw i ćwiczeń rozwijających słuch fonemowy, 

● objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci potrzebujące wsparcia (np.:logopedycznymi,

rehabilitacyjnymi, korekcyjno-kompensacyjnymi).

 



Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie 16/23

      

Wykres 1w

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. 

Działania podjęte na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć wychowanków

przyczyniają się do rozwoju ich zainteresowań i umiejętności. Realizowane zadania edukacyjne są dostosowane

do potrzeb i możliwości dzieci, co wpłynęło na zwiększenie ich szans  w osiąganiu sukcesów w różnych sferach

rozwojowych (sprawność ruchowa, mowa, rozwój emocjonalny, czynności poznawcze, zdolności społeczne

i adaptacyjne). Dzieci zdolne miały możliwość wykazania się w konkursach i podczas występów

artystycznych. Dzięki systematycznie prowadzonej pracy terapeutycznej (logopeda, rehabilitacja,

oligofrenopedagog) u większości dzieci skorygowano wady wymowy, postawy oraz usprawniono motorykę. W

znacznym stopniu poprawiły sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową, usprawniły także słuch

fonemowy. Wszystkie dzieci podejmują próby samodzielnego wykonywania zadań i czynności wynikających

z organizacji dnia. Przedszkolaki osiągają sukcesy w różnego rodzaju konkursach (III miejsce w powiatowym

konkursie plastycznym "Zapobiegajmy pożarom”, II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym
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"Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”, I i II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. "Piękno

przyrody Warmii i Mazur" itp.). Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że przedszkole pomaga rozwijać

zainteresowania ich dzieci (wykres 1j). 

Wykres 1j

Obszar badania:  Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego

uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich

zainteresowań. 

W przedszkolu modyfikuje się programy wychowania przedszkolnego dopuszczone przez dyrektora. Wskazują

na to informacje pozyskane zarówno od dyrektora, jak i nauczycieli. Podczas wprowadzania zmian uwzględnia

się m.in. wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci, rozwój ich zainteresowań oraz specyfikę

placówki. Wprowadzane modyfikacje i podejmowane na ich postawie działania przyczyniają się do rozwoju

umiejętności przedszkolaków opisanych w podstawie programowej.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

Stan oczekiwany:

Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa

stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje

o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i

psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu relacje pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielami oparte są na wzajemnym szacunku

i zaufaniu, partnerskiej współpracy, życzliwości i otwartości. Powszechnie respektowane normy społeczne

sprzyjają budowaniu poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dzieci. Podejmowane

działania wychowawcze skutecznie wzmacniają pozytywne zachowania, eliminują zagrożenia,

kształtują postawę odpowiedzialności przedszkolaków za działania własne i podejmowane w grupie.

Są oceniane, monitorowane oraz modyfikowane wspólnie przez nauczycieli i rodziców. W każdej grupie

przedszkolnej obowiązuje wspólnie wypracowany system zachowań (tzw. kontrakt grupowy). Dzieci

przestrzegają ustalonych zasad postępowania i wiedzą, czego się od nich oczekuje.  Przedszkole spełnia

wymaganie na poziomie bardzo wysokim. 

Obszar badania:  Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 

Relacje pomiędzy członkami społeczności przedszkolnej oparte są na zaufaniu i szacunku, a ich podstawą jest

stała komunikacja i porozumienie w sprawach związanych z opieką i wychowaniem dzieci. Wszyscy uczestnicy

procesu edukacyjnego i wychowawczego zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne

dzieci. W każdej grupie wiekowej ustalane są z dziećmi kodeksy przedszkolaka, które w sposób jasny

i zrozumiały dla dzieci określają zasady zachowania. Przedszkolaki zapoznawane są ze swoimi prawami

i obowiązkami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce i poza nią (na spotkaniach ze

strażakiem, policjantem, strażnikiem miejskim, pielęgniarką, lekarzem). Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne

zapewniane jest wychowankom poprzez podejmowanie różnych działań. Dzieci są uczone, jak należy

przestrzegać zasad, wiedzą również, jakich zachowań się od nich oczekuje. Nauczycielki własną postawą

i poprzez działania wychowawcze kształtują postawy otwartości na potrzeby innych, współpracy,

odpowiedzialności, szacunku dla siebie i innych. Relacje pomiędzy dziećmi oparte są na akceptacji, szacunku,

tolerancji i odpowiedzialności. Dzieci używają form grzecznościowych, pomagają sobie w różnych sytuacjach,

chętnie pełnią dyżury. Czują się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie. Relacje między nimi są koleżeńskie, są

przyjaźnie nastawione do siebie, chętnie ze sobą przebywają. Zdecydowana większość rodziców jest zdania,
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że ich dzieci w tym przedszkolu czują się bezpiecznie (wykres 1j). Rodzice pozytywnie oceniają swoje relacje

z nauczycielami, są zadowoleni z atmosfery panującej w placówce. Ich zdaniem relacje pomiędzy nimi

a pracownikami przedszkola są bardzo pozytywne i opierają się na współdziałaniu oraz wzajemnym szacunku

i zaufaniu Obserwacje potwierdzają, że nauczyciele na każdych zajęciach dbają o bezpieczeństwo fizyczne

i emocjonalne wszystkich dzieci. Pomieszczenia, w których przebywają przedszkolaki (sale, korytarz, łazienka)

są urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci. Przedszkole dostosowane jest do dzieci niepełnosprawnych

ruchowo.

Wykres 1j

Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Dzieci w przedszkolu wiedzą, jakich zasad postępowania należy przestrzegać i jakich zachowań się od nich

oczekuje. Rodzice uważają, że są one o tym informowane w placówce (wykres 1j). Dzieci podały przykłady, jak

powinien zachowywać się każdy przedszkolak. „Nie wolno się bić, używać brzydkich słów, rozmawiać podczas

zajęć, psuć i rozrzucać zabawki, dokuczać sobie nawzajem, trzeba słuchać pani, sprzątać po sobie, być

grzecznym oraz pomagać kolegom i koleżankom”. Wiedzą także, że w przedszkolu należy przestrzegać kodeksu

przedszkolaka. Są również świadome, że za przestrzeganie obowiązujących zachowań mogą otrzymywać

nagrody i pochwały, o których zostaną poinformowani także ich rodzice. Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili,

że dzieci zachowują się zgodnie z zasadami, jakie są im przekazywane. Podejmowane w placówce działania

wychowawcze skutecznie wpływają na przestrzeganie przez dzieci norm społecznych. Podczas obserwowanych

zajęć dostrzeżono, że przedszkolaki podporządkowywały się obowiązującym zasadom, wspólnie się bawiły,

pomagały sobie, słuchały poleceń, potrafiły się wyciszyć. Nauczyciele zwracali uwagę na bezpieczne zachowania

dzieci oraz przestrzeganie ustalonych norm.
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Wykres 1j

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń

oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Nauczyciele podejmują spójne działania w celu wzmacniania właściwych zachowań oraz

eliminowania ewentualnych zagrożeń. Przy współpracy z rodzicami opracowano i wdrożono system

motywacyjny, który opiera się na zasadach zawartych w  Kodeksie Przedszkolaka . Zachowania pożądane

wzmacnia się pochwałami i nagrodami (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra, chwalenie przy rodzicach i innych

członkach rodziny, stawianie za wzór). Uczący podkreślają mocne strony osobowości dzieci i kształtują

pozytywne nawyki. Wychowanków motywują również takie działania jak np. przyznawanie orderu ("Super

przedszkolaka”, "Przedszkolak na medal”, "Serduszko dobrego kolegi/koleżanki”), nagradzanie dodatkowymi

funkcjami (np. pełnienie dyżurów,  rola asystenta nauczyciela, osoby wiodącej w zabawie

lub grupowego/kapitana drużyny podczas zajęć w zespołach). Wzmacnianiu pozytywnych zachowań

przedszkolaków służy również realizowany w placówce program "Przyjaciele Zippiego”. Stosuje się szereg

działań eliminujących zachowania niepożądane.Należą do nich m.in.: rozmowy indywidualne

z dzieckiem/rodzicem (uspokojenie i wyciszenie), przypominanie zasad zachowania zawartych w kodeksie

przedszkolaka, wyrażanie smutku za złe zachowania. Ponadto służą temu odgrywanie przez dzieci scenek

dramowych,  czytanie literatury dziecięcej, bajek z morałem. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami

w zakresie stosowanych metod wychowawczych, wskazują konsekwencje nieodpowiednich zachowań,

organizują spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa. Wszystkie obserwacje potwierdzają,

że nauczyciele wzmacniają pożądane zachowania dzieci i odpowiednio reagują na niewłaściwe.
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Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

W przedszkolu prowadzi się wiele różnorodnych działań umożliwiających kształcenie u dzieci poczucia

odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Za zachowanie niezgodne z kodeksem dzieci otrzymują tzw.

znaczek motywujący. Wszyscy nauczyciele zachęcają wychowanków do podejmowania własnych decyzji, np.

mają możliwość wyboru: potraw podczas śniadań (tzw. stół szwedzki w starszych grupach), form i technik pracy

na zajęciach plastycznych. Mają pełną swobodę w wyborze rodzaju zabawy, roli w przedstawieniu, sami

dobierają towarzysza zabawy. Podczas pracy metodą projektu badawczego mają swobodę w doborze zespołu

zadaniowego oraz tematyki projektu. Odpowiedzialność dzieci za działania własne i podejmowane w grupie

kształtowana jest poprzez: pełnienie dyżurów, uczenie współdziałania w zespole, wspólne wykonywanie prac,

przygotowywanie artystycznych występów okolicznościowych, opiekowanie się rybami w akwarium,

pielęgnowanie roślin, pomoc niepełnosprawnym kolegom uczęszczającym do grupy rówieśniczej. W tym celu

wykorzystuje się także różne pomoce dydaktyczne z przykładami zachowań pożądanych i nieakceptowanych

w przedszkolu (np. ilustracje i plakaty zachowań w różnych sytuacjach). Dzieci ponadto biorą udział w zajęciach

terapeutycznych z psem (dogoterapia), mających na celu zapoznanie i wyuczenie prawidłowych odruchów

podczas kontaktu ze zwierzęciem. Dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwiązywania konfliktów. W tym celu

prowadzone są spotkania, podczas których dzieci uczone są przewidywania i konsekwencji swoich zachowań,

np. prowadzone są rozmowy „Co by było gdyby…”, „A co będzie, gdy…” . Nauczycielki same piszą bajki

z morałem adekwatnym do aktualnej sytuacji wychowawczej (np. „Tęczowy Wróbelek”, „Klementynka”).

Podczas obserwowanych zajęć wszyscy nauczyciele stwarzali dzieciom możliwość dokonywania wyboru form

aktywności i podejmowania decyzji. Przedszkolaki przejawiały swą aktywność w zabawach manipulacyjnych,

konstrukcyjnych, tematycznych i ruchowych. Dzieci chętnie oceniały swoje prace. Dokonywały samodzielnego

wyboru partnera w trakcie zabaw lub wykonywania zadań w parach, spontanicznie dobierały się w większe

grupy. W czasie zabaw grupowych potrafiły przyjmować różne role. Nauczyciele w różnorodny sposób zwracali

uwagę, jakich zasad należy przestrzegać, zachęcali ich do samooceny swoich działań, wskazywali pozytywne

wzorce zachowań na przykładzie bohaterów literackich.

Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. 

Z przeprowadzonych w placówce badań i wyników obserwowanych zajęć wynika, że przedszkolaki są

zdecydowanie samodzielne w wyborze sposobu pracy, doborze partnerów do zabaw, w wyborze sposobu

odpoczywania, technik pracy, są także samodzielne w zabawie. Dzieciom stwarza się również możliwość

sprawowania opieki nad roślinami, zwierzętami. Starsze przedszkolaki otaczają opieką młodsze

lub niepełnosprawne. Zaobserwowano, iż takie działania i metody pracy z dziećmi mają zdecydowanie

pozytywny wpływ na rozwój ich osobowości, postaw społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie,

a przede wszystkim uczą samodzielności i odpowiedzialności. 
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Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w

razie potrzeb.

Nauczyciele monitorują działania wychowawcze, wykorzystując sformułowane na tej podstawie wnioski

do dalszej pracy. Odbywa się to m.in. poprzez analizę efektów pracy zespołu ds. ewaluacji, wyników ankiet

i rozmów z rodzicami, obserwacji zachowań dzieci i przestrzegania ustalonych zasad zawartych w kontraktach

grupowych (np. na tle grupy, podczas zabaw dowolnych, spacerów, wycieczek), analizę prac dziecięcych,

wzajemnych relacji podczas zabaw z rówieśnikami. W wyniku monitorowania nauczyciele podjęli szereg działań:

● zwiększono bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść poza teren placówki (realizacja projektów pn.

"Bezpieczeństwo na drodze, "Przedszkolak bezpieczny zimą", "Bezpieczne wakacje", zakupiono

kamizelki odblaskowe, zwiększono liczbę opiekunów, dzieci trzymają się tzw. „węża” podczas

spacerów w grupie),

● rozszerzono współpracę przedszkola z domem rodzinnym (wspólnie wypracowano system

motywacyjny, włączono rodziców w tworzenie tzw. kodeksów grupowych itp.),

● ustalono formy współpracy z rodzicami oraz ujednolicono zasady postępowania w zakresie

kształtowania u dzieci prawidłowych postaw i norm społecznych,

● przystąpiono do programu rozwijającego umiejętności psychospołeczne u dzieci pt. "Przyjaciele

Zippiego", do realizacji którego włączono również rodziców, 

● zorganizowano grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (uczestnictwo w zajęciach

razem z dzieckiem, wsparcie informacyjne w zakresie możliwości uzyskania pomocy),

● wprowadzono zajęcia uwrażliwiające dzieci na potrzeby osób starszych oraz potrzebujących wsparcia

(zaangażowano dzieci i rodziców do udziału w działalność na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy

Społecznej w Kętrzynie), 

● podjęto decyzję o realizacji miejskiego programu ekologicznego „Segregujesz-nie marnujesz”, 

● zmodyfikowano zasady prowadzenia badań losów absolwentów (ustalono nowy zakres pytań

badawczych w celu uzupełniania wiedzy w obszarze zachowań absolwentów w szkole).

Obszar badania:  W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania

wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych

zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, wspólnie z nimi analizuje podejmowane działania wychowawcze,

ocenia je i modyfikuje w razie potrzeb. Wykorzystuje się do tego celu m.in. ankiety oczekiwań rodziców, ich

opinie na temat ustaleń zawartych w programach: wychowawczym i profilaktyki, kontraktach grupowych (każda

grupa ustala wspólnie z rodzicami tzw. kodeks zachowania), w statucie przedszkola w obszarze praw

i obowiązków dzieci, koncepcji pracy placówki. W placówce za aprobatą rodziców rozszerzono działania

wychowawcze dotyczące zdrowia psychicznego (realizacja międzynarodowego programu "Przyjaciele Zippiego"),

wspólnie ustalono potrzebę uczestnictwa w akcjach charytatywnych ("Paczka dla kolegi", "Zostań dawcą

szpiku", "Góra Grosza", "Przedszkolak mały, czy duży pomocą służy"). Wspólnie także zmodyfikowano program

wychowawczy przedszkola (system nagród i kar). 
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