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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 05-12-2013 - 09-12-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Teresa Zając, Elżbieta Skrzypek. Badaniem objęto 25 dzieci (wywiad grupowy), 47
rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 27 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny

z dyrektorem

placówki,

grupowy

z przedstawicielem

samorządu

lokalnego

i partnerów

przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania szkoły lub placówki.
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Obraz przedszkola

Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej rozpoczęło swoją działalność w maju 1976 roku. Usytuowane jest na jednym
z osiedli mieszkaniowych przy ulicy Grażyny 19 i mieści się w wolnostojącym budynku parterowym bez barier
architektonicznych. W 2013 roku została przeprowadzona termomodernizacja budynku przedszkola.
Placówka posiada 9 sal do zajęć dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do pomieszczeń sanitarnych, 3
gabinety

specjalistyczne

–

gabinet

logopedyczny,

gabinet

psychologa,

gabinet

do zajęć

korekcyjno-kompensacyjnych które wyposażone są w najnowszej generacji programy komputerowe, pomoce
multimedialne oraz pomoce dydaktyczne, masażery logopedyczne, programy do badania poziomu rozwoju
dzieci, klimatyzowaną salę do zajęć gimnastycznych i rytmicznych wyposażoną w specjalistyczny sprzęt
do prowadzenia zajęć wychowania zdrowotnego oraz do rehabilitacji, stół do masażu taktylnego, pomoce
do Integracji Sensorycznej, niezbędne do prowadzenia terapii indywidualnej z wychowankami przedszkola.
Każda grupa posiada szatnię, jest pokój nauczycielski oraz duże zaplecze kuchenne. Sale wyposażone są we
wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne: zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane
do wieku dzieci, pomoce dydaktyczne typu: komputery, programy edukacyjne. Teren zabaw dla dzieci jest
duży, ogrodzony, pełen zieleni, z dala od hałasu miejskiego i zabezpieczony przed samowolnym wyjściem
wychowanków, wyposażony w nowoczesne, drewniane urządzenia, atestowane i posiadające certyfikaty. Baza
i wyposażenia przedszkola są systematycznie wzbogacane ze środków z budżetu miasta, środków pozyskanych
od sponsorów oraz ze Stowarzyszenia działającego przy przedszkolu od 2011 roku.
Od września 2007 roku oprócz grup ogólnodostępnych, funkcjonują oddziały przedszkola specjalnego. Aktualnie
w placówce funkcjonują 3 oddziały ogólnodostępne, do których uczęszcza 75 dzieci, w tym w każdej grupie po
dwoje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego od 2,5 roku życia oraz 6 grup specjalnych,
do których

uczęszcza

27

wychowanków

posiadających

orzeczenia

o potrzebie

kształcenia

specjalnego.

Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu, w godzinach 6:00 do 17:00. W przedszkolu pracuje 23-osobowa,
wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz 8 osób jako pomoc nauczyciela. Przedszkole zapewnia dzieciom
opiekę,

wychowanie

i nauczanie

według

nowej

podstawy

programowej,

w atmosferze

akceptacji

i bezpieczeństwa; wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem

i możliwościami

rozwojowymi,

w relacjach

ze

środowiskiem

społeczno-kulturalnym

i przyrodniczym. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania dzieci. W przedszkolu
została opracowana i wdrożona oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
W placówce każde dziecko ma możliwości rozwijania swoich uzdolnień, pasji, zainteresowań artystycznych
i edukacyjnych. Na podstawie diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości wychowanków udzielana
jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna potrzebującym dzieciom oraz organizowane jest specjalistyczne
wsparcie dla ich rodziców. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są terapią grupową
oraz specjalistycznymi zajęciami: logopedycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi, psychologicznymi oraz
gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Dla wychowanków z oddziałów specjalnych, działający w przedszkolu
zespół

specjalistów

opracowuje

Indywidualne

Programy

Edukacyjno-Terapeutyczne,

w których

zawarte

ćwiczenia oraz metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
Dbając o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo wychowanków oraz atrakcyjną ofertę edukacyjną placówka
zapewnia wysoki poziom edukacji, wpaja wartości społeczne z naciskiem na tolerancję i poszanowanie praw
innych. Rodzice dzieci z odległych dzielnic miasta i sąsiadujących gmin ubiegają się o miejsce w tej placówce ze
względu na bogatą bazę dydaktyczną oraz ciekawą ofertę edukacyjno-wychowawczą.
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

Przedszkole nr 38

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Bielsko-Biała

Ulica

Grażyny

Numer

19

Kod pocztowy

43-300

Urząd pocztowy

Bielsko- Biała

Telefon

0338116901

Fax
Www
Regon

07235375100000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

102

Oddziały

9

Nauczyciele pełnozatrudnieni

22.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

11.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

4.64

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

Bielsko-Biała

Gmina

Bielsko-Biała

Typ gminy

gmina miejska
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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

A

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

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym
i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
2. Wdrożone wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych wpłynęły na

poprawę w zachowaniu dzieci

w grupach specjalnych, a u dzieci z grup ogólnodostępnych rozwinęła się wrażliwość na drugiego człowieka,
tolerancja, umiejętność niesienia pomocy, umiejętność współpracy podczas zajęć, umiejętność radzenia sobie
z emocjami w przypadku zaistnienia trudnych zachowań u dzieci z niepełnosprawnością (np. z autyzmem).
3. Wprowadzona innowacja pedagogiczna oparta o autorski program "Razem śmielej i weselej - program
do integracyjnych

zajęć

muzyczno

-

ruchowych

i plastycznych"

rozwinęła

umiejętności

społeczne

u wychowanków poprzez stworzenie warunków zgodnej, wspólnej zabawy i nauki dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
4. W oparciu o wnioski z innowacji pedagogicznej, w bieżącym roku szkolnym rozpoczęto projekt edukacyjny
"Razem śmielej i weselej - integracja dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach psychologicznych
i psychofizycznych". Projekt obejmuje integrację wszystkich grup specjalnych i ogólnodostępnych.
5. Przedszkole prowadzi działania innowacyjne polegające na włączaniu po dwoje dzieci z orzeczeniami
o kształceniu specjalnym do grup ogólnodostępnych - tzw. "Edukację włączającą".
6. Poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu jest wynikiem rodzinnej, domowej atmosfery panującej
w placówce, relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, postawy nauczycieli i personelu wobec dzieci,
pełnej opiekuńczości i troski o ich bezpieczeństwo, a także wzmacniania właściwych zachowań i rozwiązywania
na bieżąco pojawiających się problemów wychowawczych.
7. Dbając o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo wychowanków oraz atrakcyjna ofertę edukacyjną placówka
zapewnia wysoki poziom edukacji, wpaja wartości społeczne z naciskiem na tolerancję i poszanowanie innych.
8. Realizacja programu wychowawczego, programu profilaktyki, podejmowanie wspólnych działań, jak np.
ustalony

z dziećmi

i rodzicami

"Kodeks

Dobrego

Przedszkolaka",

wprowadzenie

modyfikacji

do działań

wychowawczych np. metody Sutton dotyczącej postępowania w przypadku trudnych, niepożądanych zachowań
i włączanie w ten proces rodziców - wszystko to stwarza wspólny kierunek oddziaływań wychowawczych.
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Wyniki ewaluacji

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

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Przedszkole prowadzi
obserwację każdego dziecka podczas zajęć i zabaw indywidualnych oraz grupowych, obserwuje
wytwory dzieci, prowadzi diagnozę funkcjonalną wykorzystując "Arkusz obserwacji pedagogicznej",
konsultacje

nauczycieli

specjalistów,

wywiady

z rodzicami,

rozmowy

z dziećmi,

stosuje

się

do orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych.
Procesy edukacyjne modyfikowane są w ramach pracy zespołów zadaniowych wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli, poprzez: dostosowanie rocznego planu pracy, metod oraz form do potrzeb
i możliwości dzieci w grupach ogólnodostępnych i w grupach specjalnych; indywidualizację pracy
z dziećmi; zajęcia dodatkowe dla dzieci z grup ogólnodostępnych (teatralne, plastyczne, ruchowe,
muzyczne, językowe, zajęcia wyrównawcze oraz gry i zabawy dla dzieci szczególnie zdolnych).
W wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych nastąpiła poprawa
w zachowaniu dzieci w grupach specjalnych oraz funkcjonowanie ich w grupie rówieśniczej.
Realizując zajęcia muzyczno – ruchowe oraz plastyczne w ramach innowacji pedagogicznej,
projektu edukacyjnego, edukacji włączającej u dzieci ze specjalnymi potrzebami - udało się
osiągnąć

następujące

cele:

przygotować

dzieci

do aktywnego

udziału

w życiu

zdrowych

rówieśników, pełnić role społeczne; zmniejszyć poczucie inności; zaspokoić potrzeby bycia w grupie
rówieśniczej oraz usprawnić sensomotorykę. W przypadku dzieci z grupy ogólnodostępnej rozwinęła
się wrażliwość na drugiego człowieka; tolerancja; umiejętność niesienia pomocy, umiejętność
współpracy podczas zajęć, zabaw, umiejętność radzenia sobie z emocjami w przypadku zaistnienia
trudnych zachowań u dzieci z niepełnosprawnością (np. z autyzmem) oraz stworzono warunki
do działania i przejawiania własnej inicjatywy.
Zainicjowano innowację pedagogiczną w oparciu o autorski program "Razem śmielej i weselej program

do integracyjnych

zajęć

muzyczno

-

ruchowych

i plastycznych",

którą

realizowano

od października 2012r. do sierpnia 2013r. Miała na celu rozwijanie umiejętności społecznych
poprzez

stworzenie
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możliwościach

fizycznych

i intelektualnych,

w oparciu

o podstawę

programową

wychowania

przedszkolnego. W innowacji brały udział dzieci z trzech oddziałów specjalnych: dzieci z autyzmem
oraz jedna grupa ogólnodostępna - średniaki. W oparciu o wnioski z innowacji pedagogicznej,
w bieżącym roku szkolnym rozpoczęto projekt edukacyjny "Razem śmielej i weselej - integracja
dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach psychologicznych i psychofizycznych". Projekt
obejmuje integrację wszystkich grup specjalnych i ogólnodostępnych. Kolejnym przykładem są
działania innowacyjne polegające na włączeniu po dwoje dzieci z orzeczeniami o kształceniu
specjalnym do grup ogólnodostępnych tzw. "Edukacja włączająca”. Nauczyciele przedszkola założyli
"Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38", którego celem jest wszechstronny rozwój
dzieci, akceptacja inności oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do terapii indywidualnej
i grupowej.

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
Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci, przedszkole rozpoznaje zdolności i możliwości poszczególnych dzieci
na podstawie diagnozy funkcjonalnej ("Arkusza obserwacji pedagogicznej"), konsultacji nauczycieli specjalistów,
wywiadów z rodzicami, obserwacji dziecka podczas zajęć i zabaw indywidualnych i grupowych, rozmów
z dziećmi, wytworów dzieci, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych specjalistycznych.
W oparciu o diagnozę nauczyciel opracowuje i realizuje indywidualne plany pracy dla dzieci z deficytami
rozwojowymi, plany zajęć dodatkowych, plany zajęć dla dzieci uzdolnionych. Opracowują indywidualne
programy edukacyjno - terapeutyczne, programy korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne. W grupach
ogólnodostępnych nauczyciele każdorazowo dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb dziecka, jego
umiejętności i możliwości psychofizycznych. Naczelne miejsce w pracy z wychowankami przedszkola zajmują
metody czynne, oparte na działalności dziecka (zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka). Stosują
metody oglądowe oparte na bezpośredniej obserwacji oraz metody aktywne, zadaniowe, sytuacyjne stopniując trudności. Praca metodami aktywnymi angażuje wiele zmysłów, pozwala na uczenie się poprzez
doświadczanie, służy rozwiązywaniu problemów oraz kształceniu umiejętności radzenia sobie w różnych
sytuacjach. Metoda zadaniowa z wykorzystaniem kącików zainteresowań pozwala każdemu dziecku swobodnie
wybierać działania oraz w swoim tempie pracować i osiągać sukces.
Ponadto, nauczyciele grup specjalnych w codziennej pracy stosują metody terapeutyczne, takie jak:
alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), czyli dostosowanie komunikacji alternatywnej dla
dzieci niemówiących, program specjalny M.Ch. Knillów dla dzieci ze słabą orientacją w schemacie własnego ciała
(somatognozja), metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, muzykoterapię, elementy metody integracji
sensorycznej,

terapię

behawioralną,

metody

relaksacyjne,

bajki

terapeutyczne,

elementy

kinezjologii

edukacyjnej P. Dennisona dla dzieci z zaburzoną lateralizacją, program rozwijający percepcje wzrokową M.
Frostig – Horne, ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej, metodę dobrego startu M. Bogdanowicz.
Ramowy rozkład dnia opracowany jest na podstawie Statutu Przedszkola oraz podstawy programowej.
Dostosowany jest do grupy wiekowej z uwzględnieniem rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci oraz
do warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Realizacja podstawy programowej odbywa się
w godzinach od 08.00-13.00. Zajęcia dydaktyczne trwają od 15-30 minut, w zależności od grupy wiekowej

Przedszkole nr 38

10/38

i zajmują nie więcej niż 1/5 czasu przebywania w przedszkolu. Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się
na swobodną zabawę dziecka, przy niewielkim udziale nauczyciela. Co najmniej 1/5 czasu , a w przypadku
dzieci młodszych 1/4 czasu dzieci spędzają na świeżym powietrzu. Pozostałe 2/5 czasu nauczyciel dowolnie
zagospodarowuje na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. Dzieci rozpoczynają pobyt
w przedszkolu o godz.7.00. Do godz. 8.00 swobodnie bawią się, wykazując własną inicjatywę w dowolnych
kącikach zainteresowań. Nauczyciel prowadzi rozmowy okolicznościowe, zabawy i gry dydaktyczne w małych
zespołach, obserwuje dzieci, a także stymuluje ćwiczeniami ogólnorozwojowymi rozwijającymi percepcję
wzrokową, słuchową oraz grafomotorykę. Od godz. 8.00-8.30 prowadzone są ćwiczenia poranne, czynności
higieniczne, dzięki którym dzieci uczą się prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, opanowują
umiejętność mycia i wycierania rąk. W godzinach od 8.30-8.50 dzieci jedzą śniadanie, doskonalą umiejętność
samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole. Po śniadaniu myją
zęby.

Od

8.50-9.15

prowadzone

są

zajęcia

dydaktyczne

w ramach

realizacji

programu

wychowania

przedszkolnego z całą i w małych grupą z zakresu mowy, kształtowania pojęć matematycznych, przyrody,
plastyki,

techniki,

umuzykalnienia,

zabawy

ruchowe

i zestawy

ćwiczeń

gimnastycznych.

Po

zajęciach

wychowawczo-dydaktycznych dzieci idą na spacer, który trwa do godz. 10.30. Nauczyciel obserwuje czynności
samoobsługowe dzieci w szatni, wdraża do samodzielnego ubierania się i rozbierania, jeżeli zachodzi potrzeba
pomaga dzieciom. Pobyt na powietrzu, to najczęściej zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, swobodne
zabawy wynikające z zainteresowań dzieci lub zorganizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
i urządzeń ogrodowych, a także spacery, wycieczki, obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego
i społecznego. W razie deszczu organizuje się swobodne zabawy w sali zajęć lub w sali gimnastycznej. Dzieci
uczą się zasad bezpiecznego zachowania w sali zajęć podczas zabawy, posiłku, zajęć dydaktycznych z użyciem
nożyczek, kredek, klocków itp. Uczą się bezpiecznego zachowania w budynku, w ogrodzie i poza terenem
przedszkola. W godzinach od 10.30-11.30 dzieci mają zabawy dowolne. Od godz. 11.30-11.40 wykonują zabiegi
higieniczne przed obiadem. Od 11.40-12.10 jedzą obiad oraz uczą się kulturalnego zachowanie przy stole,
prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem, przezwyciężają niechęć do niektórych potraw, dbają
o utrzymanie czystości na stolikach. Po obiedzie dzieci myją zęby. Od godziny 12.10-13.50 jest leżakowanie.
Podwieczorek trwa od godziny 13.50-14.15, po czym odbywają się zajęcia dodatkowe do godziny 14.30. Od
godziny 14.30-16.30 dzieci podejmują zabawy swobodne z własnej inicjatywy: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, dydaktyczne, planszowe, plastyczno - techniczne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali
lub w ogrodzie przedszkolnym. Bywa, że oglądają filmy, słuchają bajek. Nauczyciel prowadzi pracę indywidualna
z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe oraz z dziećmi zdolnymi (pozostałe dzieci mają zabawy dowolne,
są dyskretnie kontrolowane). W tym czasie mogą odbywać się krótkie kontakty indywidualne z rodzicami,
w miarę zaistniałych potrzeb. Od godziny 16.30-17.00 dzieci rozchodzą się, trwają czynności porządkowe.
Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że nauczyciele odpowiednio pracują z ich dzieckiem i to odpowiada jego
potrzebom i możliwościom. Prawie wszyscy rodzice otrzymują zindywidualizowaną informację o tym, jak ich
dziecko funkcjonuje w przedszkolu. Dzieci w wywiadzie podają, że lubią się uczyć - żeby być mądrym, słuchać
czytanych przez panią bajek i baśni, bawić się, lubią malować - bo to frajda, wygrywać w różnych
konkurencjach, lubią zajęcia ze swoja panią. Nie lubią nudy, denerwować się, nie lubią, gdy ktoś im dokucza,
przeszkadza. W opinii rodziców, warunki lokalowe są dobre. W przedszkolu jest ciepło, są duże, jasne sale
dobrze wyposażone w meble atestowane i zabawki lub odpowiednie salki (3-4 osobowe) dla grup dzieci
niepełnosprawnych, także bogato wyposażone. W przedszkolu jest sala gimnastyczna dobrze wyposażona
w urządzenia do ćwiczeń, jest gabinet logopedy, psychologa i terapii korekcyjno-kompensacyjnej. Przedszkole
posiada duży ogród, dobrze urządzony i ogrodzony. Z obserwacji wynika, że placówka mieści się w typowym,
pawilonowym budynku parterowym bez żadnych barier architektonicznych, z przestronnymi salami z węzłem
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sanitarnym zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo. W salach są kąciki tematyczne: kącik bajek lub kącik
biblioteczny, przyrodniczy, kącik pór roku, wypoczynku oraz kąciki zabaw: kącik lalek, kącik kuchenny, zabaw
konstrukcyjnych, kącik samochodowy, które sprzyjają zabawie, rozwojowi fizycznemu i rozwojowi każdej sfery
psychicznej dziecka. Rys.1j, 2j, tab.1o, 2o

Rys. 1j

Rys. 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co lubicie w przedszkolu robić najbardziej? Dlaczego? (8229)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

lubią się uczyć, żeby być mądrym

2

słuchać czytanych przez panią bajek i baśni

3

bawić się

4

lubią malować, bo to frajda

5

lubią zajęcia ze swoja panią
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co najmniej lubicie robić w przedszkolu? Dlaczego? (8530)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

dzieci nie lubią nudy

2

nie lubią denerwować się

3

nie lubią, gdy ktoś im dokucza

4

nie lubią, gdy ktoś ich wyprzedza

Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane
i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego
procesu.
Dyrektor i nauczyciele podają, że procesy edukacyjne planowane są w przedszkolu w wyniku decyzji rady
pedagogicznej,

w oparciu

o wspólne

działania

w zakresie:

wyboru

programów

nauczania,

wspólnego

opracowania przez nauczycieli planu pracy przedszkola pod hasłem „Jestem wyjątkowy, tak jak każdy z nas”,
planu działań wychowawczych, planu doskonalenia zawodowego, planu ewaluacji wewnętrznej, projektu
edukacyjnego "Razem Śmielej i Weselej", miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie
z podstawą programową, kierunków działań zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej edukacyjnego
„Razem śmielej i weselej – integracja dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach psychofizycznych”
w ramach innowacji pedagogicznej oraz pracując w zespołach psychologiczno – pedagogicznych. Potrzeba
modyfikowania procesów edukacyjnych wynika z faktu, iż w przedszkolu funkcjonują oddziały grup specjalnych.
Dokonuje

się

jej

w zespołach

zadaniowych

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

nauczycieli

w zakresie:

dostosowania metod oraz form do potrzeb i możliwości dzieci w grupach ogólnodostępnych i w grupach
specjalnych; indywidualizacji pracy z dziećmi; zajęć dodatkowych dla dzieci z grup ogólnodostępnych
(teatralnych, plastycznych, ruchowych, muzycznych, językowych, zajęć wyrównawczych oraz gier i zabaw dla
dzieci szczególnie zdolnych).
Monitorując procesy edukacyjne dyrektor i nauczyciele stawiają sobie pytania: "Czy podstawa programowa jest
realizowana zgodnie z zalecanymi sposobami i warunkami ich realizacji, czy kształtowane są u dzieci kluczowe
umiejętności stosownie do wieku i możliwości dzieci, jakimi metodami pracuje nauczyciel, jakie stosuje środki
dydaktyczne, czy indywidualizuje pracę z dzieckiem". Monitorując cele edukacyjne bada się rytmiczność
realizacji podstawy programowej poprzez obserwację dziecka w oparciu o arkusz obserwacji pedagogicznej
wychowawców

grup

specjalnych

ogólnodostępnych

prowadzony

kompensacyjnych,

karty

oraz
przez

badania

arkusz

oceny

nauczyciela

mowy,

motoryki

możliwości

psychofizycznych

wychowawcę,
artykulacyjnej,

nauczyciela
umiejętności

dzieci

zajęć

w oddziałach

korekcyjno

kluczowych,

–

w tym

komunikowania się, badania słuchu fonematycznego prowadzone przez logopedę, arkusz zachowań dzieci
prowadzony przez nauczyciela, program do diagnozy funkcjonalnej PEPE- R wraz z indywidualnym programem
terapeutycznym prowadzonym przez psychologa.

Wyniki monitorowania procesów edukacyjnych do pracy

z dziećmi wykorzystywane są do realizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania dzieci, mających
na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie dzieciom osiągania sukcesów muzycznych,
ruchowych, plastycznych, teatralnych, badawczych, językowych.
Z monitorowania wynikały następujące wnioski: „Rozszerzyć działania integracyjne o udział w zajęciach
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plastycznych i muzyczno-ruchowych dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami”, „Zakwalifikować dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do grup ogólnodostępnych”, „Dla usprawniania motoryki
dużej, wzbogacić bazę materialną o profesjonalny sprzęt i pomoce do zajęć ruchowych (suchy basen, materace,
drabinki,

hamak,

trampolina,

topek),

wyposażyć

plac

zabaw

w sprzęt

ogrodowy

posiadający

atest

bezpieczeństwa”, „W celu eliminowania trudnych zachowań występujących u dzieci z autyzmem należy
kontynuować indywidualną terapię zachowań trudnych oraz wspierać proces wychowawczy we współpracy
z nauczycielem, podczas zajęć grupowych”, „W celu usprawniania komunikacji dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną należy opracować materiał szkoleniowo – instruktażowy - Komunikacja alternatywna dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną”, „W celu usprawniania motoryki aparatu artykulacyjnego należy zakupić
najnowocześniejszy

sprzęt

logopedyczny

(masażery)

i zastosować

go

w terapii”,

„W

celu

aktywizacji

mechanizmów integracji sensoryczno – motorycznej należy systematycznie prowadzić masaż taktylny i zakupić
sprzęt do zajęć z Integracji Sensorycznej”. Wnioski wynikające z monitorowania wykorzystuje się w bieżącej
pracy lub do planowania pracy w przyszłym roku szkolnym (dotyczy wyboru programu i podręczników, zakupu
pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, zaplanowanie doskonalenia nauczycieli, pedagogizacji
rodziców), przez co podnoszona jest jakość pracy przedszkola.
Procesy edukacyjne modyfikowane są w ramach pracy zespołów zadaniowych wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli poprzez: dostosowanie rocznego planu pracy, metod oraz form do potrzeb i możliwości dzieci
w grupach ogólnodostępnych i w grupach specjalnych; indywidualizację pracy z dziećmi; zajęcia dodatkowe dla
dzieci z grup ogólnodostępnych (teatralne, plastyczne, ruchowe, muzyczne, językowe, zajęcia wyrównawcze
oraz gry i zabawy dla dzieci szczególnie zdolnych).

Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
W wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych nastąpiła poprawa w zachowaniu dzieci
w grupach specjalnych oraz funkcjonowania ich w grupie rówieśniczej,nastąpiło uprawnienie w zakresie
sensomotoryki. Realizując zajęcia muzyczno – ruchowe oraz plastyczne w ramach innowacji pedagogicznej,
projektu edukacyjnego, edukacji włączającej u dzieci ze specjalnymi potrzebami - udało się osiągnąć
następujące cele: przygotować dzieci do aktywnego udziału w życiu zdrowych rówieśników, pełnić role
społeczne; zmniejszyć poczucie inności; zaspokoić potrzeby bycia w grupie rówieśniczej. W przypadku dzieci
z grupy ogólnodostępnej rozwinęła się wrażliwość na drugiego człowieka; tolerancja; umiejętność niesienia
pomocy, umiejętność współpracy podczas zajęć, zabaw, umiejętność radzenia sobie z emocjami w przypadku
zaistnienia trudnych zachowań u dzieci z niepełnosprawnością (np. z autyzmem) oraz zostały stworzone
warunki do działania i przejawiania własnej inicjatywy.
Wszystkie zaplanowane zmiany przyczyniły się do rozwoju umiejętności dzieci, zmniejszenia deficytów
rozwojowych, osiągania sukcesów na miarę ich możliwości oraz wpłynęły na zmodyfikowanie wcześniejszych
przedsięwzięć edukacyjnych: dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają możliwość rozwijać
zaburzone sfery rozwojowe, brać aktywny udziału w życiu zdrowych rówieśników, zaistnieć w grupie, zmniejszać
poczucie inności, budować więzi społeczne, być aktywnym, przeżywać radości, zadowolenie, czuć się
bezpiecznie i być akceptowanym. Dzieci z grup ogólnodostępnych rozwijają: wrażliwość na drugiego człowieka,
tolerancję, umiejętność niesienia pomocy, umiejętność współpracy podczas zajęć i zabaw, umiejętność radzenia
sobie

z emocjami

w przypadku

zaistnienia

trudnych

zachowań

u dzieci

z niepełnosprawnością

(np.

z autyzmem), przejawiać własną inicjatywę. Organizuje się zajęcia wspomagające rozwój w celu wyrównywania
szans edukacyjnych, zapewniając dzieciom osiąganie sukcesów; zajęcia dodatkowe, rozwijające u dzieci
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zainteresowania i ujawniające ukryte talenty; planuje się różnorodne konkursy, akcje, uroczystości, imprezy,
w których dzieci mogą wykazać się swoimi umiejętnościami i możliwościami oraz zainteresowaniami. Poprzez
prezentowanie swoich umiejętności mają poczucie własnej wartości, zdrowej rywalizacji, nabywają umiejętność
zgodnego współżycia według określonych norm i zasad. Pojawia się aktywność celowa.

Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Zainicjowano innowację pedagogiczną w oparciu o autorski program "Razem śmielej i weselej - program
do integracyjnych zajęć muzyczno - ruchowych i plastycznych" przyjętą uchwałą rady pedagogicznej nr
2/2012/2013 z dnia 31.08.2012r. do realizacji od października 2012r. do sierpnia 2013r. Celem innowacji było
rozwijanie umiejętności społecznych poprzez stworzenie warunków zgodnej i wspólnej zabawy i nauki dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych - w oparciu o podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. W innowacji brały udział dzieci z trzech oddziałów specjalnych - dzieci z autyzmem oraz jedna
grupa ogólnodostępna - średniaki. Zajęcia w ramach innowacji prowadzone były raz w tygodniu, w formie zajęć
muzyczno - ruchowych oraz plastycznych. Założone cele zostały zrealizowane - nastąpiła wyraźna zmiana
w postawie dzieci zdrowych wobec dzieci z autyzmem, a w przypadku dzieci z autyzmem rozwinęły się
umiejętności społeczne i emocjonalne. Rodzice popierali inicjatywę integracji dzieci oraz wyrażali chęć
kontynuowania podobnych zajęć w następnym roku szkolnym. W oparciu o wnioski z innowacji pedagogicznej
w bieżącym roku szkolnym rozpoczęto projekt edukacyjny - "Razem śmielej i weselej - integracja dzieci
o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach psychologicznych i psychofizycznych" przyjęty uchwałą rady
pedagogicznej nr 4/2013/2014 z dnia 23.08.2013r. Projekt obejmuje integrację wszystkich grup specjalnych
i ogólnodostępnych, polegającą na włączaniu po dwoje dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym do grup
ogólnodostępnych, w ramach tzw. "Edukacji włączającej”.
Nauczyciele przedszkola założyli "Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38", którego celem jest
wszechstronny rozwój dzieci oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do terapii indywidualnej
i grupowej. Nowatorskim działaniem jest alternatywna metoda komunikacji z dziećmi niemówiącymi lub słabo
mówiącymi, lub jeszcze nie mówiącymi poprzez realizację "Programu Rozwoju Komunikacji Makaton" - czyli
komunikację obrazkową. Wprowadzono zestaw ćwiczeń dla dzieci z autyzmem opracowany przez Akademię
Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz program eliminacji zachowań trudnych wg Carol Sutton. Nauczycielka
przedszkola napisała i realizuje program do zajęć ruchowych z elementami metody W.Sherborne "Oswajanie
siebie, oswajanie świata" dla dzieci z grup z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Nauczyciele
opracowali i stosują "Arkusz Obserwacji Dziecka - wychowanka oddziału specjalnego w Przedszkolu nr 38
w Bielsku - Białej". Stosują nowatorską metodę pracy - neurokinezjologiczny masaż taktylny wg dr Swietłany
Masgutowej, masaż logopedyczny dr E. Stecko, elementy masażu Castillo-Moralesa; w zakresie aktywności
ruchowej: "Metodę Ruchu Rozwijającego" W.Sherborne, "Programy aktywności: świadomość ciała, kontakt
i komunikacja" M. i Ch.Knill, "Gimnastykę z muzyką - Rytmy" R. Przyborowskiej - Wynimko, Metodę Integracji
Sensorycznej;

Przedszkole

nr

38

posiada

program

komputerowy

Boardmaker

służący,

jako

pomoc

w komunikacji z dziećmi nie mówiącymi; "Słucham i uczę się mówić" E. Wianeckiej; - w zakresie stymulowania
percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej: "Program rozwijający percepcję wzrokową"
M. Frostig, "Metoda Dobrego Startu" M. Bogdanowicz w tym: "Piosenki do rysowania", trening słuchowy m.in.:
"Dźwięki wokół nas", "Co to? Kto to? - ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem", "Dźwięki naszego otoczenia - zagadki
obrazkowo-dźwiękowe", "Rymowanki naśladowanki" A. Kornackiej; - w zakresie nauki czytania i pisania:
"Wprowadzenie dziecka w świat pisma" J. Majchrzak, "Kocham czytać" J. Cieszyńskiej, "Metoda globalnego
czytania" G. Domana, "Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną dla 5-6 latków" A.
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Fabisiak-Majcher, E. Szmuc (zestaw 1,2), "Ćwiczenia grafomotoryczne" H.Tymichowej, "Łączę i kreślę litery" B.
Rocławskiego; - w zakresie aktywności artystycznej:"Ekspresja twórcza" R. Labana; - w zakresie rozwoju
umysłowego i społecznego: terapia behawioralna, "Kinezjologia edukacyjna" P. i G. Dennisonna, "Dziecięcą
matematykę" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; - w ramach zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych:
wykorzystywane są komputerowe programy logopedyczne i edukacyjne m.in.: "Sokrates 101, 102", "Klik uczy
czytać", "Mówiące obrazki", "Igraszki logopedyczne smoka Szczepana", "Zabawy logopedyczne'', "Moje pierwsze
zabawy".
Procesy edukacyjne modyfikowane są w ramach pracy zespołów zadaniowych wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli. Innowacja programowa dotyczyła działań integracyjnych, a projekt edukacyjny oraz program
do zajęć muzyczno – ruchowych i plastycznych

włącza do zajęć grup ogólnodostępnych dzieci z objawami

autyzmu, uczy ich współpracy i współdziałania. Wynika to z potrzeb rodziców dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie

i ruchowo.

Przedszkole

przygotowuje

dzieci

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi:

do aktywnego udziału w życiu zdrowych rówieśników, zmniejsza poczucie inności, buduje więzi społeczne,
rozwija aktywności, wzbudza poczucie radości, zadowolenia, bezpieczeństwa i akceptacji oraz rozwija
możliwości w zakresie wszystkich sfer. Natomiast u dzieci w grupach ogólnodostępnych: rozwija się wrażliwość
na drugiego człowieka; uczy się tolerancji, umiejętności niesienia pomocy oraz współpracy podczas zajęć,
zabaw, radzenie sobie z emocjami oraz przejawiania własnej inicjatywy. Podczas obserwowanych zajęć pojawiły
elementy, które można uznać za nowatorskie, jak: alternatywne metody komunikacji: PCS-(komunikatory),
gesty Makatonu; elementy "Porannego Kręgu" J.Kielin, zabawy ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego W.
Sherbourne, zabawy naśladowcze wg M. Bogdanowicz.
Partnerzy

wiedzą,

że przedszkole

podejmuje

działania

nowatorskie

w pracy

z dziećmi,

że są

oddziały

ogólnodostępne i oddziały specjalne. Wiedzą, że dzieci zdrowe przebywają z dziećmi niepełnosprawnymi ucząc
się tolerancji i wrażliwości. Współpracują z Przedszkolem nr 38 w zakresie organizacji zawodów sportowych
i konkursów.

Nauczycielki

i doświadczeniem

z oddziałów

zaprzyjaźnione

specjalnych

przedszkola.

badanego

Partnerzy

podają,

przedszkola
że żywienie

wspierają

swoją

wiedzą

w tym

przedszkolu

jest

dostosowane do specyficznych schorzeń dzieci. Przedszkole współpracuje z Policją w zakresie organizowania
spotkań na tematy związane z bezpieczeństwem. Ksiądz z Parafii NMP Królowej Polski twierdzi, ze przedszkole
prowadzi działania nowatorskie, wspierając rodziny dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje z Pogotowiem
Ratunkowym, które organizuje dla pracowników przedszkola szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej. Rys.1j, rys. 1o,
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Rys. 1j

Rys.1o
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Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
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: A

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków

i sposobów

jej

realizacji.

Nauczyciel

dba

o to,

aby

czas

zajęć

wychowawczo-dydaktycznych był dostosowany do wymagań podstawy programowej. Prowadzi
obserwację zachowań dzieci, co pomaga dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb
każdego z wychowanków, różnicować wymagania, dostosowując trudności do możliwości dzieci.
Zapewnia im bezpieczeństwo emocjonalne oraz dostosowuje czas trwania zajęć do możliwości
psychofizycznych dzieci.
Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że wnioski z monitorowania osiągnięć każdego dziecka zostały
wdrożone. Raz w tygodniu przeprowadzają zajęcia w ramach projektu „Razem Śmielej i weselej"
przez nauczyciela z grupy specjalnej i raz w tygodniu przez nauczyciela z grupy ogólnodostępnej.
Dwoje dzieci z orzeczeniami funkcjonuje w każdej grupie ogólnodostępnej i są objęte programem
wychowania przedszkolnego z dostosowaniem wymagań do ich potrzeb i możliwości. Zostały
zakupione

potrzebne

sprzęty

i pomoce

do zajęć

specjalistycznych.

Nauczyciele

na bieżąco

opracowują scenariusze zajęć integracyjnych oraz materiał instruktażowy dla rodziców do pracy
z dzieckiem

w domu.

z zainteresowaniami
miesięcznych

Nauczyciele

dzieci,

nauczyciele

opracowują

wyrównując
uwzględniają

szanse

plany

edukacyjne

tematykę

zajęć

dodatkowych

i osiągając

związaną

sukcesy.

zgodnie
W planach

z niepełnosprawnością

oraz

zagadnieniami z rocznego planu pracy przedszkola.

Obszar badania:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Nauczyciel dba o to, aby czas zajęć dydaktycznych dostosowywać do wymagań podstawy programowej.
Prowadzi obserwację zachowań dzieci, co pomaga dostosować tempo pracy do indywidualnych możliwości
każdego z wychowanków. Różnicuje wymagania dostosowując trudności do możliwości dzieci. Rozpoznaje
emocje dzieci – zapewnia dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dostosowuje czas trwania zajęcia do ich
możliwości psychofizycznych. Stwarza w czasie zajęć dydaktycznych ciepłą, przyjazną atmosferę, prezentuje
otwartą postawę wobec dziecka i jego problemów. Wzmacnia wychowanka w sytuacjach trudnych, naprowadza
i pomaga wykonać polecenie lub zadanie, dając mu poczucie odniesionego sukcesu. Wygasza niepożądane
emocje, wzmacniając pozytywne. Tematyką i ciekawymi pomocami zachęca dzieci do brania czynnego udziału
w zajęciach, chwali je za wykonane zadania, dostrzega sukcesy i postępy w umiejętnościach, w zdobywaniu

Przedszkole nr 38

18/38

wiedzy. Nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej
poprzez właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania
możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadza elementy edukacji zdrowotnej, współpracuje z rodzicami
w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, poznaje podstawę programową pierwszego etapu edukacji
szkolnej. Tab. 1o, tab.2o,

Rys.1w

Przedszkole nr 38

19/38

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wskazać, jakie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej Pan/i
wykorzystał/a podczas zajęć? W których podejmowanych przez Pana/ Panią działaniach były one zawarte?
(8612)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

nauczyciel dba o to, aby czas zajęć dydaktycznych
dostosowywać do wymagań podstawy programowej.

2

nauczyciel prowadzi obserwację zachowań dzieci, co
pomaga dostosować: tempo pracy do indywidualnych
możliwości każdego z wychowanków, różnicuje
wymagania dostosowując trudności do możliwości dzieci.

3

Rozpoznaje emocje dzieci – zapewnia dzieciom
bezpieczeństwo emocjonalne dostosowując czas trwania
zajęcia do możliwości psychofizycznych dzieci

4

Stwarza dzieciom w czasie zajęć dydaktycznych ciepłą
przyjazną atmosferę, prezentuje otwartą postawę wobec
dziecka i jego problemów

5

wzmacnia dziecko w sytuacjach trudnych, naprowadza i
pomagam wykonać polecenie lub zadanie, dając dziecku
poczucie odniesionego sukcesu.

6

Wygasza emocje niepożądane, wzmacniając pozytywne
tematyką zajęć i ciekawymi pomocami, zachęca dzieci do
brania czynnego udziału w zajęciach, chwali dzieci za
wykonane zadania, dostrzega sukcesy i postępy w
umiejętnościach i wiedzy.

Obszar badania:

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że wnioski z monitorowania osiągnięć każdego dziecka zostały wdrożone
w ramach projektu „Razem Śmielej i weselej" przez nauczycieli z grupy specjalnej i przez nauczycieli z grupy
ogólnodostępnej. Dwoje dzieci z orzeczeniami funkcjonuje w każdej grupie ogólnodostępnej i są objęte
programem wychowania przedszkolnego z dostosowaniem wymagań do ich potrzeb i możliwości. Zostały
zakupione

potrzebne

sprzęty

i pomoce

do zajęć

specjalistycznych.

Nauczyciele

na bieżąco

opracowują

scenariusze zajęć integracyjnych oraz materiał instruktażowy dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.
Nauczyciele opracowują plany zajęć dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami dzieci, wyrównując szanse
edukacyjne i osiągając sukcesy. W planach miesięcznych nauczyciele uwzględniają tematykę związaną
z niepełnosprawnością oraz zagadnieniami z rocznego planu pracy przedszkola. Nauczyciele systematycznie,
na potrzeby integracji, podejmują różnorodne formy współpracy z instytucjami. Dyrektor inicjuje i koordynuje
pracę

wszystkich

pracowników

przedszkola.

Wnioski

z analizy

osiągnięć

dzieci

wykorzystywane

są

w indywidualnej dokumentacji każdego dziecka. Nauczyciele sprawdzają, w jaki sposób dzieci wykonują
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zadania, czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie. Wykorzystują różne techniki badawcze, zbierają
informacje zwrotne, stwarzają dzieciom możliwość zadawania pytań, proszą dzieci o wypowiedzenie się.
Monitorują osiągnięcia każdego dziecka prowadząc systematyczną obserwację dziecka i zapisując wyniki
w Arkuszu Obserwacji Pedagogicznej. Analizują wytwory dzieci, dokumentację dziecka, przeprowadzają
wywiady z rodzicami, konsultują się ze specjalistami: pedagogiem specjalnym, logopedą, psychologiem,
instruktorem gimnastyki korekcyjnej. Sporządzają tzw. gotowość szkolną.
Ankietowany dyrektor twierdzi, że w placówce prowadzi się analizę osiągnięć dzieci, czego wynikiem jest:
modyfikowanie terapii w zakresie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych (IPET), konsultacje
z wychowawcami i specjalistami; modyfikacja kart pracy, pomocy dydaktycznych;

podejmowanie nowych

przedsięwzięć edukacyjnych oraz modyfikowanie istniejących - projekt edukacyjny „Razem śmielej i weselej”,
integracja włączająca; organizowanie zajęć wspomagających rozwój we wszystkich sferach; zaplanowanie
w planie pracy przedszkola różnorodnych konkursów, akcji, uroczystości, imprez, w których wszystkie dzieci
mogą wykazać się swoimi umiejętnościami i możliwościami oraz zainteresowaniami. Ponadto, organizuje się w
oddziałach ogólnodostępnych zajęcia dodatkowe po zajęciach z podstawy programowej, jak: zabawa
z językiem angielskim, zajęcia teatralne, akademia małego odkrywcy, a w oddziałach przedszkola specjalnego:
zestaw zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, „oswajanie siebie, oswajanie świata”
program muzyczno – ruchowy.
Obserwowane zajęcia potwierdziły, że nauczyciel monitoruje osiągnięcia dzieci na zajęciach sprawdzając, czy
dobrze zrozumiały polecenia, w jaki sposób wykonują zadania, zadaje dzieciom pytania oraz stwarza im
możliwość zadawania pytań.

Obszar badania:

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci

przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że na skutek monitorowania osiągnięć podjęto działania, które przyczyniły się
do budowania więzi społecznych. Więzi te budowano poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć uwzględniających
zagadnienia z rocznego planu pracy, podjęcie tematyki niepełnosprawności skupionej wokół świąt, udziału
w zajęciach muzyczno - ruchowych i plastycznych w ramach projektu edukacyjnego. W wyniku monitorowania
osiągnięć

dzieci

podjęto

następujące

działania

przyczyniające

się

do rozwoju

umiejętności

opisanych

w podstawie programowej, jak: cykl zajęć związanych z budowaniem więzi społecznych, podjęcie w grupach
tematyki niepełnosprawności, udział wszystkich dzieci w zajęciach muzyczno - ruchowych i plastycznych
w ramach projektu edukacyjnego "Razem śmielej i weselej".
Zdecydowana większość rodziców uważa, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dzieci. Rys.1j.
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Rys. 1j

Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne.
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

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności wynikają z podstawowych zapisów
dokumentów przedszkola , takich jak : Statut Przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola,Program
Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin pracy oraz zakresy
obowiązków pracowników. Dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej odpowiada za
bezpieczeństwo dzieci i pracowników, za realizację podstawy programowej oraz za warunki jej
prowadzenia, za wszechstronny rozwój dzieci, za właściwy rozwój zawodowy nauczycieli, za ich
doskonalenie się. W przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, rodzice są otwarci na rozmowy
z pracownikami, potrafią szczerze rozmawiać o problemach dzieci jak również o swojej sytuacji
rodzinnej. Rodzic wie, że zawsze może liczyć na wsparcie wszystkich pracowników. W przedszkolu
dba się o bezpieczeństwo. Drzwi przedszkola są zamknięte, przy drzwiach jest dzwonek, szatnia jest
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monitorowana przez personel niepedagogiczny w czasie przyprowadzania dzieci do przedszkola i w
czasie

odbioru

dzieci.

architektonicznych,

sale

Przedszkole,
są

zdaniem

przestronne,

organu

jasne,

prowadzącego,

z węzłami

nie

sanitarnymi.

posiada

Warunki

barier

lokalowe

przedszkola spełniają wszystkie normy potrzebne dziecku w wieku przedszkolnym. Wyposażenie
jest dostosowane do wieku dzieci i spełnia wszystkie normy sanitarno-epidemiologiczne. Dzieci
wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Nauczyciele wzmacniają pożądane (zgodne z ogólnie
przyjętymi normami społecznymi) oraz odpowiednio reaguje na niepożądane (niezgodne z ogólnie
przyjętymi normami społecznymi) zachowania dzieci. Zdaniem rodziców w przedszkolu dba się oto,
żeby dzieci zachowywały się w oczekiwany, zgodny z normami sposób. W przedszkolu kształtuje się
postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Uczy się je
jakich zasad należy przestrzegać. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności
są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Warunki lokalowe przedszkola spełniają wszystkie
normy

potrzebne

dziecku

w wieku

przedszkolnym.

Rodzice

włączani

są

do analizy,

oceny

i modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie
właściwych zachowań. Rodzice twierdzą, ze dyrekcja respektuje prośby rodziców, zachowuje się
plastycznie w stosunku do ich potrzeb. Dzieci niepełnosprawne dowożone są pod dom, a inni
dojeżdżający

z daleka,

dowożą

dzieci

i nie

zmieniliby

tego

przedszkola

na inne.

Dzieciom

w przedszkolu umożliwia się duży zakres samodzielności.

Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
W przedszkolu na bieżąco i systematycznie uczy się dzieci poprzez: trening umiejętności społecznych,
modelownie

zachowań

i eliminowanie

w oparciu

niepożądanych,

o terapię

praktyczne

behawioralną,
działania

czyli

społeczne

wzmacnianie
(udział

zachowań

pożądanych

w uroczystościach,

akcjach

charytatywnych, spotkaniach z policjantem, strażą miejską), wspólne ustalanie z dziećmi norm społecznych
regulujących współżycie w grupie, kontrakty grupowe oraz „Kodeks Dobrego Przedszkolaka”. Realizując
program „Jestem wyjątkowy, tak jak każdy z nas” oraz program socjoterapeutyczny „Kolorowy świat emocji”B. Barczak, nauczyciele kształcą pożądane cechy osobowościowe. Relacje dyrektora z rodzicami i dziećmi
wynikają z zapisów podstawowych dokumentów przedszkola, jak „Statut przedszkola”, „Koncepcja pracy
przedszkola”, w której zawarte są również zasady współpracy z radą rodziców. Relacje z radą pedagogiczną
i innymi pracownikami przedszkola reguluje „Regulamin rady pedagogicznej”, „Regulamin pracy” oraz zakresy
obowiązków

pracowników.

Dyrektor

spotyka

się

z rodzicami

na zebraniach

ogólnych,

na rozmowach

indywidualnych, kontaktuje się poprzez telefon, Internet oraz na spotkaniach z radą rodziców. Dyrektor, jako
przewodniczący rady pedagogicznej odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i pracowników, za realizację podstawy
programowej oraz za warunki jej prowadzenia, za wszechstronny rozwój dzieci, za właściwy rozwój zawodowy
nauczycieli, za ich doskonalenie się. W przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, rodzice są otwarci na rozmowy
z pracownikami, potrafią szczerze rozmawiać o problemach dzieci jak również o swojej sytuacji rodzinnej.
Rodzic wie, że zawsze może liczyć na wsparcie wszystkich pracowników. Współpraca z rodzicami opiera się
na zasadzie partnerstwa. Rodzice aktywnie uczestniczą w różnych imprezach, uroczystościach, warsztatach
i zajęciach otwartych. Dzieci w przedszkolu są traktowane indywidualnie, respektowane są wszystkie ich prawa
zgodne

z obowiązującymi

normami.

W placówce

prowadzi

się

intensywne

działania

mające

na celu

wyrównywania szans rozwojowych dzieci. Wychowankowie chętnie uczęszczają do przedszkola, chwalą się
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osiągnięciami i sukcesami. Relacje pomiędzy dziećmi opierają się na zasadach tolerancji i poszanowania innych,
respektowania ich praw, rozbudzania wrażliwości na drugiego człowieka - dlatego też ustala się wspólnie
z dziećmi normy regulujące współżycie w grupie, zawiera się kontrakty grupowe, prowadzone są zajęcia wg
projektu edukacyjnego „Razem śmielej i weselej” i realizowane są założenia rocznego planu pracy „Jestem
wyjątkowy,

tak

jak

każdy

z nas”.

Z obserwacji

zajęć

wynika,

że nauczyciele

zapewniają

dzieciom

bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Rodzice podają, że ich relacje z nauczycielami są bardzo dobre, mają
bardzo dobry kontakt z nauczycielami i dyrekcją. Nauczyciele mają zawsze czas dla rodzica, chętnie z nimi
rozmawiają, udzielają porad, chwalą dzieci, rozwiązują z nimi ważne problemy. Ich dzieci czują się
w przedszkolu bezpiecznie. Relacje z innymi rodzicami najczęściej zachodzą podczas mobilizacji wokół
wspólnego zadania na rzecz przedszkola, czy grupy ich dzieci. Najczęściej mobilizuje ich dyrektor, albo
nauczyciel z grupy ich dzieci. Taka mobilizacja występuje podczas organizacji "Zielonego przedszkola", gdzie
integracja rodziców wokół zadania była

wręcz przyjacielska. Pozytywne relacje występują także między

rodzicami i pracownikami przedszkola. Rodzice współpracują także podczas festynów ( pieką ciasta, robią fanty,
losy), zabaw karnawałowych dzieci. Rodzice dzielą się z innymi rodzicami używaną odzieżą dziecięcą, widać
zainteresowanie i serdeczność. Z innymi pracownikami przedszkola relacje rodziców są także bardzo dobre.
Zauważa się to podczas odbierania dzieci. Niezależnie od przynależności dziecka do grupy, pracownicy
przedszkola znają dziecko, dzieci lubią pracowników, znają ich imiona, dobrze o nich mówią. Rodzice twierdzą,
ze relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu oparte są na ogólnie przyjętych normach i zasadach funkcjonujących
w społeczeństwie. Nauczycielki uspołeczniają dzieci, uczą je tolerancji, współpracy w grupie, współdziałania,
samodzielności, stosowania form grzecznościowych. W tym przedszkolu, gdzie spotykają się dzieci zdrowe
i niepełnosprawne szczególnie cenne jest uczenie tolerancji. Dzieci w grupie integrują się bardzo dobrze,
pomagają niepełnosprawnym, są tolerancyjne, bawią się razem, lubią się, pomagają sobie. Nauczycielki
zwracają uwagę na kształcenie samodzielności dziecka zdrowego, musi ubrać się i rozebrać samo, starają się
nie pomagać, mają cierpliwość. Zachowania agresywne u dzieci pojawiają się bardzo rzadko, a jeśli się pojawia
to personel właściwe reaguje na zaistniałe sytuacje (zgodnie z zasadami terapii behawioralnej: kary/nagrody,
wygaszanie zachowań niepożądanych, wzmacnianie pożądanych): odwoływanie się do umów i Kodeksu Dobrego
Przedszkolaka; ukazywanie właściwej formy zachowań; współpraca nauczycieli pracujących z dzieckiem
w zakresie ujednolicenia zasad reakcji na dane zachowanie; współpraca z rodzicami, rozmowy z psychologiem
(praca nad zachowaniem metodą 8 książeczek C. Sutton), współpraca z poradniami, instytucjami Pracownicy
niepedagogiczni uważają, że relacje między nauczycielami a dziećmi są serdeczne. Nauczyciele lubią dzieci,
a dzieci lubią przychodzić do przedszkola. Zauważają, że relacje między nauczycielami a rodzicami są
poprawne, częste, partnerskie. Rodzice dzielą się z nauczycielami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, mają
do nich zaufanie, konsultują się w razie potrzeby. Szczególnie rodzice dzieci niepełnosprawnych kontaktują się
częściej z nauczycielem lub porozumiewają się poprzez "zeszyt korespondencji", czy telefon. W przedszkolu dba
sie o bezpieczeństwo. Drzwi przedszkola są zamknięte, przy drzwiach jest dzwonek, szatnia jest monitorowana
przez personel niepedagogiczny w czasie przyprowadzania dzieci do przedszkola i w czasie odbioru dzieci.
Rodzice przyprowadzają dziecko do szatni, a pomoc nauczyciela odprowadza je do sali. Osobiście rodzice
odbierają

dzieci

o ustalonej

porze.

Dzieci

z grup

specjalnych

są

dowożone

z opiekunem.

Wszystkie

pomieszczenie przedszkola są przystosowane do pobytu małego dziecka. Stan techniczny sprzętów i zabawek
monitorowany jest na bieżąco. Plac zabaw spełnia wszystkie wymogi BHP oraz zapewnia dzieciom dużą potrzebę
ruchu. Urządzenia ogrodowe są drewniane, posiadają certyfikaty. Corocznie dokonuje się przeglądów placówki
oraz sprzętu co poparte jest protokołami. W salach dzieci wszystkie kontakty są zabezpieczone zatyczkami.
Kaloryfery

są

obudowane.

Ogród

i wszystkie

urządzenia

przed

wyprowadzeniem

dzieci

są

dokładnie

sprawdzone. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie bhp. Zdaniem pracowników niepedagogicznych dzieci czują
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się w przedszkolu bardzo bezpiecznie. Okazują to pracownikom, przytulają się, opowiadają swoje wrażenia,
otwierają się przed nauczycielem, czują się bezpiecznie, cieszą się, że są w przedszkolu. Sukcesem jest,
że dziecko niepełnosprawne ma zaufanie do pracowników niepedagogicznych. W zrachowaniach innych dzieci
w przedszkolu dzieci lubią jak się do siebie uśmiechają, jak są grzeczni, jak są dobrzy dla siebie, jak się bawią
ze sobą. Dzieci lubią jak jest miło, jak kolega daje zabawki, jak potrafią się dzielić. Lubią u swoich kolegów
pracowitość. W zachowaniu pań nauczycielek dzieci lubią jak pani pozwala się bawić, kiedy pani uczy wierszyka,
jak pani daje dużo serduszek. Dzieci lubią jak pani jest dobra, jak włącza piosenki, jak czyta książeczkę
w czasie leżakowania, jak pani chodzi z dziećmi na spacer, jak pani jest w dobrym humorze, jak ich uczy. Dzieci
mówią, że pani jest fajna. W przedszkolu są miejsca, w których częściej niż gdzie indziej mogą zdarzyć się
zachowania niewłaściwe. Takim miejscem jest łazienka, ubikacja, szatnia. W łazience dzieci mogą się polewać
wodą, chlapać. Pomoc nauczycielki zawsze towarzyszy dzieciom w łazience, czy toalecie i zapobiega
niewłaściwym zachowaniom. Asystuje przy myciu rączek, czy zębów. W szatni dzieci muszą zapamiętać swój
symbol i miejsce na ubranie, worek i buty. Nauczycielki i pomoc nauczyciela dbają o uczenie samoobsługi
w zakresie ubierania się. W czasie spaceru dzieci idą parami, nie odchodzą od grupy, trzymają się długiego
węża. Z przodu i z tyłu zabezpieczają dzieci opiekunowie. W czasie posiłków dzieci muszą przestrzegać
wszystkich zasad, które codziennie są im przypominane. Ponadto dzieci mają swój kodeks obrazkowy, który
znajduje się w każdej sali, w widocznym miejscu, na wysokości oczu dziecka. Organ prowadzący podaje,
że w Przedszkolu nr 38 dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa. Współpracują z Policją i Strażą Miejską.
Dyrektor raz w roku dokonuje kontroli obiektu pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i pracy. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. Przedszkole, zdaniem
organu prowadzącego, nie posiada barier architektonicznych, sale są przestronne, jasne, z węzłami sanitarnymi.
Warunki

lokalowe

przedszkola

spełniają

wszystkie

normy

potrzebne

dziecku

w wieku

przedszkolnym.

Wyposażenie jest dostosowane do wieku dzieci i spełnia wszystkie normy sanitarno-epidemiologiczne. Na
bieżąco prowadzone są niezbędne remonty i inwestycje, np.: wymiana sprzętu ogrodowego na atestowany,
termomodernizacja budynku (usunięcie azbestu, ocieplenie oraz wykonanie nowej elewacji). Miejski Zarząd
Oświaty

zatrudnia

inspektora

BHP

monitorującego

sprawy

wynikające

z zakresu

bezpieczeństwa

w przedszkolach, w tym w Przedszkolu nr 38.

Przedszkole nr 38

25/38

Rys. 1j
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Rys.1o
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Rys.2o

Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
W trakcie zajęć, swobodnej zabawy i w czasie zajęć na świeżym powietrzu widoczne są następujące
zachowania: dzieci bawią się wspólnie, pomagają sobie nawzajem, potrafią uważnie wysłuchać instrukcji
do zadania lub zabawy, potrafią się wyciszyć. Zdaniem rodziców dzieci są jasno poinformowane, jakich zasad
postępowania należy przestrzegać. Pracownicy niepedagogiczni podają, że dzieci potrafią zachować się zgodnie
z zasadami jakie są im przekazywane. Reagują na polecenia, potrafią umyć ręce i zęby, załatwić się w toalecie,
potrafią siedzieć przy stole w czasie obiadu i jeść samodzielnie, stosują zwroty grzecznościowe, pozdrawiają
personel i nieznajomych, bezpiecznie posługują się nożyczkami, grzecznie poruszają się na spacerze, Znają
zasady zachowania zamieszczone w kodeksie obrazkowym. Pracownicy przedszkola szczególnie cieszą się
z każdego,

najdrobniejszego

sukcesu

dzieci

niepełnosprawnych.

Dzieci

w wywiadzie

mówią,

że należy

zachowywać się grzecznie, nie wolno się wygłupiać, głupio uśmiechać, nie można pokazywać języka. Trzeba
ładnie siedzieć, nie wolno biegać, nie wolno się bić, kopać i szczypać, nie wolno się kłócić o zabawki, nie wolno
się pluć, przepychać. Przedszkolak zna Kodeks Przedszkolaka, z którego wynika, że trzeba siedzieć ładnie
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przy stole, sprzątać okruchy, zasuwać krzesła, sprzątać zabawki, ładnie siedzieć na dywanie, sprzątać po sobie,
trzeba być miłym i koleżeńskim. Należy być grzecznym żeby dostać pochwałę, żeby dawać przykład innym
dzieciom. Jak się jest grzecznym to cieszą się rodzice i pani. Wyrasta się na mądrych ludzi.

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Nauczyciele wzmacniają pożądane (zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi)zachowania oraz
odpowiednio reagują na niepożądane (niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi) zachowania dzieci.
Zdaniem rodziców, w przedszkolu dba się o to, żeby dzieci zachowywały się w oczekiwany, zgodny z normami
sposób. W każdej grupie znajduje się kodeks postępowania, wyrażony obrazkami. Na początku roku szkolnego
nauczycielki zapoznają dzieci z zasadami zachowania się na zajęciach, przy stole podczas posiłku, podczas
wykonywanych zadań czy prac stolikowych, na spacerze, w ogrodzie, w toalecie, podczas mycia rąk, zębów,
w czasie zabaw w różnych kącikach, podczas leżakowania. Każda grupa ma na ścianie planszę z serduszkami za
dobre zachowanie dziecka. Plansza nie posiada znaczków napiętnujących dzieci za złe zachowanie. Nauczycielki
przede wszystkim chwalą dzieci, wzmacniają dobre zachowania. Nagradzają na koniec roku szkolnego
dyplomikami za pełnienie dyżurów, za sukcesy sportowe lub za udział w zawodach sportowych lub rozgrywkach.
Pracownicy przedszkola przede wszystkim rozmawiają z dziećmi, pilnują je, pomagają nauczycielowi. Ponadto
zawsze

problem

wychowawczy

omawia

z rodzicem

nauczyciel,

psycholog

lub dyrektor

.

O trudnych

i niebezpiecznych sytuacjach rozmawia z dziećmi policjant. Właściwe zachowania wzmacnia się pochwałą,
znaczkiem "serduszkiem", pieczątkami, słowem "brawo", "super", dyplomikiem. Pracownicy niepedagogiczni są
włączani w te działania. Nauczyciele reagują na wiele sposobów na zachowania niepożądane wychowawczo
oraz wzmacniają pożądane zachowania dzieci.
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Rys.1o
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Rys.2o

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu reagują Państwo na zachowania niepożądane wychowawczo?
(8379)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 21
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

stosowanie kar i nagród

2

odwoływanie sie do Kodeksu Przedszkolaka

3

wspołpraca z rodzicami

4

współpraca z psychologiem

5

współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

6

umożliwienie samooceny

7

ocena zachowania przez rówieśników

8

wskazanie własciwej formy zachowań

9

wsparcie ze strony wychowawców

10

czasowe odsunięcie od zabawy tzw "krzesełko
przemyśleń"

11

pogadanki, bajki terapeutyczne
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu wzmacnia się pożądane zachowania dzieci? (8380)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 21
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

stosowanie nagród

2

konkursy Mistrz Dobrych Manier, Mistrz Grzeczności

3

docenianie przed rodzicami

4

podawanie dobrego przykładu

5

stosowanie wzmocnien pozytywnych- naklejek,
znaczków,pieczatek

6

pochwała przed rodzicami

7

pochwała

8

uściski, brawa, pogłaskanie

Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane
w grupie. Uczy się je jakich zasad należy przestrzegać. Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwości dokonywania
wyboru i podejmowania decyzji podczas takich czynności jak: wybór zabawek, tematu zabawy, kolegów
do zabawy, odpoczynku oraz wyrazu w działalności komunikacyjnej. Dzieci mówią ,że mogą same wybierać
zabawy, w które chcą się bawić. Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwości dokonywania wyboru rodzaju
zabawy i sposobu pracy.
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Rys. 1j

Rys. 2j

Rys.1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w tym przedszkolu uczy się dzieci, jakich zasad należy przestrzegać? (8648)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 21
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

wykorzystanie elementów terapii behawioralnej

2

spotkania z policja,

3

udział w teatrzykach

4

kodeks przedszkolaka

5

trening umiejętności kluczowych

6

kontrakty grupowe

7

współpraca ze strażą pozarną ratownictwem medycznym

8

realizacja programów wychowawczych

Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
Monitoring działań wychowawczych odbywa się poprzez: prowadzenie „Arkusza obserwacji pedagogicznej”,
rozmowy z dziećmi, analizę wytworów dzieci i ich osiągnięć, ocenę grupy przez nauczyciela, sprawozdania
podsumowujące z półrocznej i rocznej pracy, konsultacje ze specjalistami, konsultacje z rodzicami, ankiety dla
rodziców związane z ewaluacją wewnętrzną. W związku z funkcjonowaniem w przedszkolu grup specjalnych
zaistniała potrzeba zmodyfikowania działań wychowawczych dotyczących integracji dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną, z dziećmi zdrowymi. Każdorazowo jest dostosowywany roczny plan pracy przedszkola do wyżej
wymienionych potrzeb. Uwzględnia się organizowanie wspólnych uroczystości i zabaw, np.: Dzień Matki, Bal
Karnawałowy, Piknik Rodzinny. Na tle tych potrzeb rozpoczęto innowację pedagogiczną realizowaną w terminie
od 1.10.2012 do 31.08.2013roku, w oparciu o podstawę prawną: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 09.04.2002r. (Dz.U. Nr56/2002, poz. 506) w sprawie warunków wprowadzenia działalności
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz Ustawę o systemie oświaty z dnia
07.09.1991r. (Dz.U. Nr256/2004, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Innowacja pedagogiczna realizowana
była według programu ,,Razem śmielej i weselej – program do integracyjnych zajęć muzyczno-ruchowych
i plastycznych’’. Głównym celem innowacji było (według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23
grudnia 2008 r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego) rozwijanie umiejętności
społecznych dzieci poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. W innowacji pedagogicznej brały udział dzieci
z autyzmem z trzech oddziałów specjalnych (dwanaścioro wychowanków) oraz dwadzieścioro pięcioro dzieci 4-5
letnich z grupy ogólnodostępnej. Idea podjętych działań w ramach innowacji pedagogicznej przyniosła
wymierne efekty. Założone przez autorów innowacji pedagogicznej idee, cele, efekty zostały w pełni
zrealizowane. Rodzice dzieci z autyzmem i grupy ogólnodostępnej poparli inicjatywę integracyjnych zajęć
muzyczno - ruchowych i plastycznych oraz wyrazili chęć kontynuacji tego typu zajęć w przedszkolu
w następnym roku szkolnym. W oparciu o wniosek rodziców w roku szkolnym 2013/2014 opracowano roczny
plan pracy przedszkola na rok szkolny 2013/2014 pod hasłem „Jestem wyjątkowy - tak jak każdy z nas”. Myślą
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przewodnią planu pracy jest przekonanie, że każde dziecko jest ważne i zrobimy wszystko, aby czuło się
akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Dlatego w planie pracy główne cele zawarto w blokach tematycznych: 1. Co dobre a co złe? Przedszkole
pomaga budować system wartości. 2. Integracja. Przedszkole rozbudza i rozwija wrażliwość na drugiego
człowieka. 3. Obyczajowość. Przedszkole pomaga nabyć umiejętności potrzebne do zgodnego współżycia
w społeczeństwie. 4. Nasze emocje i uczucia .Przedszkole wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny dzieci
w różnorodnych sferach działalności poprzez wychowanie estetyczne. Na potrzeby realizacji celów planu pracy
zaplanowano szereg konkursów, imprez przedszkolnych oraz akcji.

Zaplanowano również konferencję

szkoleniową „Co to jest autyzm?” oraz „Zdrowie emocjonalne dziecka”. Kolejnym przykładem modyfikacji jest
realizacja

Projektu

edukacyjnego

–

integracja

dzieci

o zróżnicowanych

możliwościach

i potrzebach

psychofizycznych. Zajęcia są przygotowywane i przeprowadzane przez nauczycieli zarówno grup specjalnych,
jak

i ogólnodostępnych.

Ponadto

nauczyciele

grup

ogólnodostępnych

w miesięcznych

planach

pracy

uwzględniają tematykę niepełnosprawności skupioną wokół różnych świąt i uroczystości, np.: Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku szkolnym, w ramach edukacji włączającej, jako jedyna
placówka w mieście, do każdej grupy ogólnodostępnej zakwalifikowała dwoje dzieci z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego. W ten sposób nauczyciele umożliwiają bezpośredni kontakt i współdziałanie dzieci
o zróżnicowanych

potrzebach

i możliwościach

rozwojowych

podczas

podejmowania

i realizacji

zadań

przedszkolnych. Kolejną modyfikacją w ramach potrzeb edukacyjno – wychowawczych jest podnoszenie
kwalifikacji

zawodowych

dostosowujących

umiejętności

nauczycieli

do pracy

z dziećmi

z różnorodną

niepełnosprawnością. Kolejną modyfikacją jest wprowadzenie metody postępowania w przypadku trudnych,
niepożądanych zachowań u dzieci zarówno ze spektrum autyzmu jak i grup ogólnodostępnych. Metoda Sutton
ma szerokie zastosowanie, nie tylko w eliminowaniu negatywnych zachowań, ale sprawdza się w nauce
czynności samoobsługowych, poprawia relacje między rodzeństwem, uczy czynności porządkowych oraz
pomaga nie tylko niwelować negatywne zachowanie dziecka, ale przede wszystkim poznać przyczyny jego
występowania. W wyniku monitorowania działań wychowawczych zmieniono „Roczny plan pracy” w roku
szkolnym 2013/2014. Wprowadzono cztery nowe bloki tematyczne: „Co dobre, a co złe” - przedszkole pomaga
budować system wartości; „Integracja” - przedszkole rozbudza i rozwija wrażliwość na drugiego człowieka;
„Obyczajowość” – przedszkole pomaga dziecku nabyć umiejętności potrzebne do zgodnego współżycia
w społeczeństwie; „Nasze emocje i uczucia” - przedszkole wspomaga rozwój społeczno – emocjonalny.
Wprowadzone zmiany wpłynęły na poprawę zachowania dzieci, wrażliwość, radzenie sobie z emocjami,
wzajemną pomoc, współpracę i współdziałanie. W odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zaistniała konieczność
modyfikowania działań wychowawczych. W rocznym planie pracy wytyczono nowe cele uwzględniające
integrację oraz realizację projektu edukacyjnego „Razem śmielej i weselej” jako kontynuację innowacji
pedagogicznej.
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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.
Rodzice włączani są do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie
zagrożeń

i wzmacnianie

właściwych

zachowań.

Zapoznawani

są

z Indywidualnym

Planem

Edukacyjno-Terapeutycznym, ze wstępnymi oraz końcowymi obserwacjami i gotowością szkolną w czasie
konsultacji i zebrań. W przedszkolu prowadzony jest program pt. ”Eliminacja zachowań trudnych”. Rodzice we
współpracy

z psychologiem

modyfikują

swój

własny

proces

wychowawczy

poprzez

konsekwencje

w postępowaniu polegającym na wzmocnieniach pozytywnych. Podłożem programu jest terapia poznawczo behawioralna. Prowadzone są przez rodzica karty obserwacji wybranych trudnych zachowań dzieci. Dodatkowo,
nauczyciele dokonują oceny zachowań poprzez wzmacniania pozytywne odnotowując to za pomocą serduszek
w „Książeczce serduszek”. Do książeczki mają wgląd rodzice. Rodzice uczestniczą w warsztatach integrujących
z dziećmi i nauczycielami dotyczącymi zwyczajów świątecznych. W celu wyeliminowania zachowań trudnych
u dzieci autystycznych nauczyciele wspólnie z rodzicami tych dzieci wyrazili chęć przystąpienia do programu
żywieniowego (diety) wpływającego na lepsze funkcjonowanie dziecka. Program został zainicjowany przez
dietetyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przykładem wspólnej pracy z rodzicami
nad analizą działań wychowawczych jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie: rozwiązywania
problemów wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli i rodziców w ramach spotkań i konsultacji; konsultacje
z psychologiem w celu ujednolicenia działań względem dzieci z uruchomieniem programu „Eliminacji zachowań
trudnych” oraz włączenie w program całej rodziny. Rodzice rozmawiają z nauczycielkami na temat skuteczności
działań wychowawczych prowadzonych w przedszkolu, dotyczących eliminowania zagrożeń i wzmacniania
właściwych zachowań. Jako przykład jedna z matek podała reakcję nauczycielki na niepożądane zachowanie jej
dziecka:

nauczycielka

przeprowadziła

rozmowę

z matką,

z psychologiem,

otrzymała

wskazówki

do postępowania z dzieckiem w postaci "Książeczki 6 kroków", podobną książeczkę stosowała nauczycielka
w pracy z dzieckiem (też 6 kroków), a potem rozmowa z psychologiem. Działania te okazały się bardzo
skuteczne. W celu eliminowania zagrożeń w przedszkolu organizuje się spotkania z policjantem na temat:
zagrożeń dzieci ze strony obcych osób, przestrzeganie ich przed kontaktowaniem się z obcymi, przekazywaniem
im danych adresowych, przyjmowaniem prezentów od nieznajomych; zasad poruszania się na drodze. Rodzice
wiedzą co się dzieje w przedszkolu dzięki "Zeszytom korespondencji", jest to szczególnie cenne dla rodziców
dzieci, które nie mówią. Nauczycielki wzmacniają właściwe zachowania przede wszystkim chwaląc dziecko
w grupie, przed panią dyrektor, przed rodzicami. Nie było potrzeby wprowadzania dużych zmian. Niewielkie
zmiany wynikały z potrzeby wydłużenie godzin pracy grup specjalnych, ze względu na czas pracy rodziców,
respektowanie diety dziecka przez kuchnię. Rodzice mieli zasadniczy wpływ na wprowadzenie wydłużonego
czasu przebywania dzieci w grupie specjalnej, gdyż na tej podstawie Dyrektor Przedszkola wystąpił do organu
prowadzącego o zmianę godzin pracy nauczycieli oddziałów specjalnych i wprowadzenie jej do arkusza
organizacyjnego. Dyrektor przedszkola zobowiązał kuchnię do przygotowania posiłków zgodnie z zaleceniem
lekarza. Rodzice twierdzą, ze dyrekcja respektuje prośby rodziców, zachowuje się plastycznie w stosunku do ich
potrzeb. Dzieci niepełnosprawne dowożone są pod dom, a inni dojeżdżają z daleka, dowożą dzieci i nie
zmieniliby tego przedszkola na inne.
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Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Z obserwacji zajęć można wywnioskować, że dzieci są samodzielne w doborze koleżanek/kolegów do zabawy,
są samodzielne w - wyborze sposobu odpoczywania, raczej są samodzielne w wyborze sposobu w jaki będą
pracowały i w zabawie. Dzieciom w przedszkolu umożliwia się duży zakres samodzielności.Dzieci w udzielonym
wywiadzie powiedziały, że opiekowały się ptaszkami w zimie i teraz też się będą opiekować. Na wiosnę
zakładają kącik wiosenny, sadzą fasolkę, ziemniaki, pietruszkę. Ostatnio dzieci pomagały dzieciom z grupy
specjalnej, szczególnie koleżance, jak bolał ją palec.
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