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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-04-2018 - 09-04-2018 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Anna Kozowska-Soińska, Iwona Przybyła. Badaniem objęto rodziców (ankieta i wywiad

grupowy) i nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem

przedszkola, przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także

obserwacje zajęć i przedszkola. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania przedszkola.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki PRZEDSZKOLE NR 2 INTEGRACYJNE W ŁAZISKACH
GÓRNYCH

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Łaziska Górne

Ulica MIODOWA

Numer 11

Kod pocztowy 43-170

Urząd pocztowy Łaziska Górne

Telefon 322241242

Fax 322241242

Www www.p2.laziska.pl

Regon 27200154300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 65

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.38

Średnia liczba uczących się w oddziale 21.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.22

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat mikołowski

Gmina Łaziska Górne

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki:

Przedszkole nr 2 Integracyjne mieści się w dzielnicy Brada przy ul. Miodowej 11 w Łaziskach Górnych.

Przedszkole od stycznia 2012 funkcjonuje w nowym budynku pozbawionym wszelkich barier architektonicznych.

Jako przedszkole integracyjne rozpoczęło działalność we wrześniu 1999 roku. Przedszkole posiada duże, bardzo

dobrze wyposażone sale zajęć, ogród przedszkolny, salę gimnastyczną, sale zajęć terapeutycznych , salę

doświadczania świata, gabinet logopedyczny i psychologa. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały,

w tym 2 integracyjne. Pracę przedszkola wspiera prężnie działająca Rada Rodziców.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Mocną stroną Przedszkola jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka. W codziennej pracy

z wychowankami nauczyciele wykorzystują elementy metod:

1. Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,

2. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,

3. Edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,

4. Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej,

5. Kinezjologii edukacyjnej Denisona,

6. Nauki czytania metodą Domana,

7. Hanny Tymichowej, itp.

Metody te skutecznie pomagają dzieciom w osiągnięciu gotowości szkolnej poprzez przygotowanie do nauki

czytania i pisania, matematyki, kształtują ciekawość świata, twórcze podejście do zadań oraz wyrabiają

odporność emocjonalną. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Każdy z nauczycieli

posiada przynajmniej jedną dodatkową specjalizację: terapię pedagogiczną, oligofrenopedagogikę,

surdopedagogikę, tyflopedagogikę, neurologopedię, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Sale zajęć oraz

przestrzeń wokół budynków są zaaranżowane w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnorodnych

aktywności oraz dają możliwość kształtowania samodzielności. Dzieci doskonalą swoją samodzielność, zdolności

i zainteresowania poprzez udział w różnorodnych projektach, konkursach, cyklicznych spotkaniach z ciekawymi

ludźmi. Od kilku lat dzięki współpracy z Radą Rodziców, w zakresie finansowania, dzieci uczestniczą

w comiesięcznych zajęciach z dogoterapii oraz w filharmonii. Ponadto uczą się zasad zachowania i postępowania

w różnych codziennych sytuacjach. W każdej grupie opracowano kodeksy postępowania, regulaminy

korzystania, np. z placu zabaw, sali gimnastycznej. Nauczyciele systemowo rozpoznają potrzeby i możliwości

dzieci, monitorują skuteczność realizowanych działań wychowawczych i profilaktycznych oraz dokonują ich

analizy. Pedagodzy korzystają na co dzień z literatury terapeutycznej, dostępnych w zbiorach biblioteczki

przedszkolnej. Dzieci wraz z rodzicami mogą korzystać z biblioteczki przedszkolnej "Rozwijanie kompetencji

czytelniczych w wieku przedszkolnym". Opracowano regulamin korzystania z biblioteczki. Przedszkole prowadzi

płytotekę zbiór zdjęć każdej grupy na nośnikach CD oraz kronikę przedszkolną. Nauczyciele codziennie czytają

dzieciom bajki, organizują konkursy z tego zakresu, w każdej sali jest utworzony kącik czytelniczy.

Do współpracy w realizacji wielu przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w przedszkolu zapraszani są

rodzice, przedstawiciele różnych instytucji oraz zaprzyjaźnione szkoły. Baza dydaktyczna przedszkola jest

systematycznie wzbogacana i unowocześniana zgodnie z potrzebami dzieci. W przedszkolu znajdują się bardzo

dobrze wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój dzieci: sala doświadczania świata, gabinet terapeutyczny

oraz sala gimnastyczna. Rodzice są angażowani w różne aktywności na rzecz przedszkola oraz uczestniczą

w jego życiu. Pracownicy przedszkola w bieżącej pracy z dziećmi kierują się jasno określonymi zasadami, które

pisane są w misję m.in. ,,Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym

twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej

i społecznej’’.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Obszar badania:  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

Nauczyciele twierdzą, że umożliwiają swoim wychowankom kształtowanie wiadomości i umiejętności

określonych w podstawie programowej. W trakcie codziennych zajęć m.in. pozwalają dzieciom na samodzielne

wykonywanie czynności samoobsługowych i higienicznych, realizację różnych form ruchu, porozumiewanie się

z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, posługiwanie się językiem polskim w mowie dla

nich zrozumiałej, eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem czy też podejmowanie aktywności

poznawczej. W trakcie obserwowanych zajęć pokazali niektóre z nich, np. tworzenie sytuacji do rozwoju

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności oraz dbania o zdrowie, sprawność ruchową

i bezpieczeństwo. Wnioski z monitorowania podstawy programowej, które przedstawił dyrektor, potwierdzają

dokonywanie wnikliwej analizy realizacji podstawy programowej w przedszkolu.

Zdecydowana większość rodziców (94,6%), którzy uczestniczyli w badaniu ankietowym, dostrzega pozytywny

wpływ przedszkola na rozwój ich dzieci. Rodzice zauważają również (86,5%), że dzieci w domu wykorzystują

wiadomości i umiejętności, które zdobyły w trakcie pobytu w przedszkolu.

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

W przedszkolu podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem określonych w przepisach zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji. Świadczą o tym zebrane w trakcie badań wypowiedzi dyrektora, wszystkich

ankietowanych nauczycieli, a także przeprowadzone obserwacje zajęć. Nauczyciele stwierdzili, że realizując

podstawę programową w codziennej pracy stosują głównie zalecane metody pracy z dziećmi oraz formy

rozwijania ich aktywności, pomoce dydaktyczne i odpowiednio aranżują przestrzeń. Poza tym realizują

określone cele wspomagania rozwoju i edukacji wychowanków i współpracują z rodzicami w realizacji programu

wychowania przedszkolnego. Dyrektor w wywiadzie wskazał zmiany organizacyjne, jakich dokonano w związku

z wdrażaniem warunków realizacji podstawy programowej, np. dostosowanie dokumentacji do nowych

przepisów czy doposażenie przedszkola w zabawki i specjalistyczny sprzęt. W trakcie obserwowanych zajęć

nauczyciele dobierali odpowiednie do sytuacji pomoce dydaktyczne, w pracy z dziećmi różnicowali stosowane

przez siebie metody, a ich głównym celem było wspomaganie rozwoju wychowanków. 
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Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z

uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. 

W opinii zdecydowanej większości rodziców ich dziecko w przedszkolu, jeśli tego potrzebuje, uzyskuje pomoc

i wsparcie oraz może zadać nauczycielom pytania, gdy czegoś nie rozumie. W opinii połowy ankietowanych

rodziców dzieci w przedszkolu mogą pracować nad zadaniami tak długo, jak tego potrzebują. Wszyscy

nauczyciele deklarują, że różnymi sposobami monitorują osiągnięcia każdego wychowanka, np. stwarzają im

możliwość zadawania pytań, sprawdzają, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie oraz jak wykonują

zadania. W trakcie obserwowanych zajęć nauczycielki prosiły dzieci o wypowiedzenie się, zbierały informacje

zwrotne, różnicowały zadania i wymagania, odpowiednio dostosowywały tempo pracy, a wychowankom

z trudnościami udzielały indywidualnej pomocy. W wywiadzie jako przykłady wykorzystania wniosków

z monitorowania i analizy osiągnięć dzieci podały m.in. ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w

przedszkolu, organizację pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi, dostosowanie tempa, form i metod pracy

do indywidualnych potrzeb wychowanków, a także współorganizowanie XVI Przeglądu Twórczości Przedszkolnej

w Łaziskach Górnych.
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Obszar badania:  Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Budynek, w którym mieści się przedszkole, został oddany do użytku w 2012 roku i spełnia obowiązujące normy

bezpieczeństwa. Sprzęty i zabawki są nowe, dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. W trakcie obserwacji zajęć

nauczyciele dbali o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wszystkich dzieci. Przedszkolaki wiedzą, jakich

zachowań się od nich oczekuje, lubią się bawić z innymi dziećmi i nauczycielami. Wszyscy respondenci

stwierdzili, że relacje interpersonalne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi

oparte są na życzliwości, równości, tolerancji, szacunku i zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu oraz

przestrzeganiu zasad i norm przyjętych w przedszkolu, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Wszyscy

ankietowani rodzice zadeklarowali, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. Dzieci odnoszą się

do siebie z szacunkiem i życzliwością, pomagają sobie wzajemnie, co jest szczególnie ważne w przypadku

przedszkola integracyjnego. Rodzice podkreślili, że uzyskują od wszystkich pracowników wszelkie niezbędne

informacje o swoich dzieciach oraz wskazówki, jak z nimi pracować w domu.

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

Dzieci w przedszkolu znają zasady zachowania. Stwierdziły, że powinny być grzeczne, słuchać nauczycieli, nie

mogą biegać ani bić się. Dodały, że nauczyciele mówią im, jak się zachować, a poza tym w przedszkolu

obowiązuje kodeks zachowania. Przedszkolaki potrafią zachowywać się zgodnie z obowiązującym w każdej

grupie wiekowej kodeksem.

Podczas obserwacji zajęć dzieci zachowywały się prawidłowo: bawiły się wspólnie, wysłuchały instrukcji

do zadania i zabawy, pomagały sobie nawzajem oraz potrafiły się wyciszyć. Podczas obserwacji wszystkich

zajęć nie wystąpiły zachowania niezgodne z normami obowiązującymi w przedszkolu. Pracownicy

niepedagogiczni w trakcie wywiadu potwierdzili, że dzieci zachowują się zgodnie z przekazywanymi im normami.
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Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Organizacja pracy przedszkola i wyposażenie pozwalają dzieciom podejmować samodzielne działania oraz

pracować w grupie. Sale przedszkolne podzielone są na część dydaktyczną i rekreacyjną. W trakcie wszystkich

obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali dzieciom sytuacje do dokonywania wyboru i podejmowania decyzji.

Dzieci mają swobodny dostęp do różnych kącików tematycznych. Zdaniem ankietowanych rodziców,

w większości i w każdej sytuacji nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość wyboru i podejmowania decyzji,

co potwierdziły dzieci podczas swobodnej rozmowy.

Nauczyciele oraz rodzice zadeklarowali, że dzieci mają możliwość wyboru zabawek i zabaw, sprzętu

rekreacyjnego, sposobu urządzenia sali. Opiekują się kącikami tematycznymi w salach, roślinami. Mają

możliwość samodzielnego komponowania kanapek. Nauczyciele kształtują u dzieci odpowiedzialność za działania

własne i podejmowane w grupie poprzez wdrażanie dzieci do prac porządkowych (dyżury), troski o innych,

pomagania sobie nawzajem, poszanowania swojej i cudzej własności.

Obszar badania:  Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

Badani respondenci stwierdzili, że podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze i profilaktyczne

eliminują niewłaściwe i wzmacniają prawidłowe zachowania dzieci. Motywuje się dzieci do właściwego

zachowania poprzez stosowanie pochwał, nagród, np. naklejki, pieczątki, tablica motywacyjna, wyznaczanie

dziecka na asystenta nauczyciela do "zadań specjalnych". W sytuacjach konfliktowych przeprowadza się m.in.

rozmowy z dziećmi, odwołuje się do kodeksu przedszkolaka, wskazuje na podstawie literatury zachowania

pożądane.

Pracownicy niepedagogiczni zwrócili uwagę, że wszyscy w jednakowy sposób przestrzegają zasad ustalonych

w przedszkolu oraz wszyscy są włączani w te działania. Skuteczność działań przedszkola w ww. zakresie

potwierdzili wszyscy ankietowani rodzice, którzy zadeklarowali, że ich dzieci potrafią odróżniać zachowania

dobre od złych. Potwierdziły to obserwacje zajęć, podczas których nauczyciele w każdej sytuacji wzmacniali

pożądane zachowania dzieci, reagując na zachowania niezgodne z zasadami. Działania wychowawcze

realizowane w przedszkolu eliminują niewłaściwe zachowania.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane,

ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

Zdaniem rodziców, nauczycieli i dyrektora przedszkola podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są

monitorowane i modyfikowane systematycznie w trakcie rozmów indywidualnych, konsultacji, zebrań

grupowych. Nauczyciele i dyrektor przedszkola stwierdzili, że na podstawie wniosków z przeprowadzonych

analiz działań wychowawczych i profilaktycznych m.in. ujednolicono system kar i nagród w całym przedszkolu.

W ramach współpracy z rodzicami m.in. promowany jest zdrowy tryb życia i nawyków żywieniowych,

ujednolicono działania wychowawcze w domu i w przedszkolu. Rodzice pomagają w organizacji imprez, np. Dnia

Nauczyciela, Dnia Ziemniaka, Pasowania na Przedszkolaka, Dnia Babci i Dziadka, Pożegnania Starszaków,

Festynu Rodzinnego. Uczestniczą w różnych akcjach, np. ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Pomagają w akcjach

charytatywnych, m.in. w Górze Grosza, zbiórce zabawek dla dzieci z Nowej Gwinei. Przedszkole realizuje różne
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programy profilaktyczne, np. „Pora na pomidora”, „Zdrowie na wagę złota, „Szkoła w Ruchu”. Zdaniem rodziców

działania są skuteczne. Dzieci zachowują się zgodnie z przyjętymi zasadami, potrafią zwrócić uwagę rodzicom,

a zasady przedszkolne dzieci respektują w domu.
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Wnioski

1. Dobra baza i wyposażenie oraz dbałość o ich stałe wzbogacanie, a także estetyka pomieszczeń i otoczenia

przedszkola wspierają działania nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej oraz pozytywnie

wpływają na nabywanie przez dzieci określonych w niej wiadomości i umiejętności.

2. Prowadzone w przedszkolu monitorowanie osiągnięć dzieci pozwala nauczycielom na wprowadzanie

odpowiednich do zaobserwowanych potrzeb modyfikacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

3. Systematyczne monitorowanie i modyfikowanie działań wychowawczych wpływa pozytywnie na ich

skuteczność.
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