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

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

3. Rodzice są partnerami przedszkola

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 18-02-2020 - 20-02-2020 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Klimczyk, Anna Zdebska. Badaniem objęto  50 rodziców (ankieta i wywiad

grupowy) i 9 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem

przedszkola oraz obserwację 11 zajęć edukacyjnych, obserwację przedszkola i analizę dokumentacji. Na

podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania

przedszkola.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki Samorządowe Przedszkole nr 80
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Kraków

Ulica Kotlarska

Numer 5a

Kod pocztowy 31-539

Urząd pocztowy Kraków

Telefon 0124215723

Fax 0124215723

Www http://przedszkole80.krakow.pl/

Regon 35053070600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 123

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.17

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.6

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.3

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat Kraków

Gmina Kraków

Typ gminy gmina miejska

Samorządowe Przedszkole nr 80 jest przedszkolem z 60-letnią tradycją. Obejmuje opieką 123 dzieci w pięciu

oddziałach. Sale zabaw są przestronne i estetyczne, a ich wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki

pozwala na pełną realizację podstawy programowej. Przedszkole dysponuje dużym ogrodem z wieloma

bezpiecznymi sprzętami do zabawy. Dzieci mają zapewnione bardzo dobre warunki sanitarno-higieniczne oraz

zdrowe posiłki, przygotowane w przedszkolnej kuchni. Wszyscy zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele mają

pełne kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego. 
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Obraz pracy szkoły/placówki

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są w Przedszkolu tak planowane i realizowane, by sprzyjać

uczeniu się dzieci, zapewniać im bezpieczeństwo, zabawę i wszechstronny rozwój. Wszelkie podejmowane

działania wynikają z dokładnej diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

Planowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych ma charakter działań systemowych.

W planowaniu, opartym na wnioskach z nadzoru pedagogicznego i diagnozach formułowanych przez zespoły

nauczycieli, uczestniczą wszyscy uczący, logopeda i dyrektor. Przemyślane monitorowanie podejmowanych

działań sprzyja ich modyfikowaniu w zakresie rozwijania sprawności ruchowej dzieci, rozwijania ich potencjału

taneczno-wokalnego, doskonalenia umiejętności grafomotorycznych, stymulowania mowy dzieci, wzbudzania

zainteresowania historią i kulturą, zachęcania do dbania o środowisko. Dzieci uczestniczą w projektach "Piękna

nasza Polska cała", "Kubusiowi przyjaciele natury", "Na straży przyrody". Biorą udział w konkursach

plastycznych i artystycznych, warsztatach, kołach zainteresowań i innowacjach, takich jak: "Wyruszamy

w podróż do romantycznej Francji", "Mały Miś i prawa dziecka". Mocną stroną pracy Przedszkola jest

różnorodność form i metod pracy nauczycieli, zapewniających skuteczne aktywizowanie dzieci, wykorzystanie

ich możliwości psychofizycznych oraz uwzględniających specyficzne trudności. Dzieci pracują indywidualnie,

w parach lub większych grupach. Wśród metod stosowanych w Przedszkolu dominują metody aktywizujące.

Taka spójność działań jest rezultatem codziennej, powszechnej współpracy nauczycieli we wszystkich

obszarach. Ponadto funkcjonują zespoły powołane przez dyrektora: zespół wychowawczo-dydaktyczny, zespół

do spraw doskonalenia wewnętrznego, opracowywania i modyfikacji dokumentów, promocji przedszkola,

ewaluacji wewnętrznej, dekoracji. Dzięki systematycznemu współdziałaniu nauczycieli rozwiązywanie

pojawiających się problemów jest skuteczne. Nauczyciele obejmują opieką psychologiczno-pedagogiczną 77

dzieci. Ponadto 30 dzieci otrzymuje wsparcie logopedy, a 7 dzieci – psychologa. Rodzice uważają,

że nauczyciele służą ich dziecku radą i wsparciem w trudnych sytuacjach. Są też przekonani, że dają dziecku

do zrozumienia, iż wierzą w jego możliwości. Rodzice są partnerami Przedszkola zarówno w podejmowaniu

decyzji, jak i w realizowanych działaniach. Uczestniczą w realizacji warsztatów, mi.in. pszczelarskich,

projektowania ubioru, kodowania. Prezentują swoje ciekawe zawody, biorą udział w akcji "Zaczytani", pomagają

przy organizacji uroczystości przedszkolnych. Zdaniem większości rodziców nauczyciele współpracują z nimi

na rzecz rozwoju zainteresowań i pasji ich dziecka, a gdy jest taka potrzeba, służą pomocą. Połowa rodziców

uważa jednak, że nauczyciele zbyt rzadko ich informują o potrzebach i możliwościach rozwojowych dziecka.



Samorządowe Przedszkole nr 80 5/11

      

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

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

się

Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

dzieci.

Prowadzone w przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci służą indywidualnym potrzebom

dzieci i są adekwatne do ich możliwości psychofizycznych. Dostosowanie działań nauczycieli do indywidualnych

potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców są mocną stroną pracy przedszkola. Nauczyciele zaspokajają te potrzeby

poprzez umożliwianie dzieciom samodzielnego wyboru zabawy i sposobu wykonania zadań, proponowanie

różnych form aktywności i zadań o różnym poziomie trudności. Rozwiązania w zakresie organizacji przestrzeni,

w tym przestronne sale, dostęp do zabawek i pomocy oraz ogrodu, także sprzyjają aktywności dzieci. Wszyscy

rodzice uważają, że nauczyciele pracują z dziećmi w sposób odpowiadający ich potrzebom i możliwościom.

Wskazują wiele przykładów o tym świadczących, takich jak: chęć uczęszczania do przedszkola wyrażana przez

dzieci; widoczne postępy w ich rozwoju społecznym; w opanowaniu umiejętności plastycznych; poznawanie

wielu nowych słów; przenoszenie do zabaw domowych zabaw prowadzonych w przedszkolu. Podkreślają

również wyższy poziom umiejętności samoobsługowych dzieci i kultury spożywania posiłków. Uważają,

że przedszkole dba o spójność działań rodziców i nauczycieli.

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

i doskonalone

Planowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci ma charakter

działań systemowych. W planowaniu, opartym na wnioskach z nadzoru pedagogicznego i diagnozach

formułowanych przez zespoły nauczycieli, uczestniczą wszyscy nauczyciele, logopeda i dyrektor. Uwzględniane

są działania długofalowe, działania metodyczne oraz zróżnicowane potrzeby dzieci. Poza rocznym planem pracy

opracowywane są plany miesięczne, plany wspierania i korygowania rozwoju dzieci, plany pracy różnorodnych

kół zainteresowań, warsztatów i działań innowacyjnych. Skuteczność procesów wspomagania i rozwoju dzieci

jest systematycznie monitorowana w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora, diagnozy opartej

na obserwacji dzieci, analizie ich wytworów, pozyskiwanych informacji od rodziców, wymianie doświadczeń

między nauczycielami i specjalistami. Formułowane na tej podstawie wnioski służą doskonaleniu pracy.

Podejmowane w tym zakresie działania są użyteczne. Świadczą o tym takie zmiany, jak: wprowadzenie metod

wyciszających i relaksujących dzieci; wykorzystywanie w większym zakresie zajęć ruchowych, tanecznych,
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sportowych; udział dzieci w konkursach, warsztatach i projektach.

Obszar badania:  Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu

tych procesów.

Systematyczne monitorowanie przebiegu i efektów procesów edukacyjnych służy opracowaniu wniosków

do dalszej pracy. Na tej podstawie sformułowano rekomendacje związane z koniecznością rozwijania sprawności

ruchowej dzieci, rozwijania ich potencjału taneczno-wokalnego, doskonalenia umiejętności grafomotorycznych,

stymulowania mowy dzieci, wzbudzania zainteresowania historią i kulturą, zachęcania do dbania o środowisko.

W wyniku rekomendacji zaplanowano i wdrożono wiele nowych działań, np.: udział w projektach "Piękna nasza

Polska cała", "Kubusiowi przyjaciele natury", "Na straży przyrody"; udział w konkursach plastycznych

i artystycznych; warsztaty i koła zainteresowań; akcje czytelnicze. Ponadto zadbano o remonty podnoszące

estetykę przedszkola oraz wyposażono sale w nowe pomoce dydaktyczne. Płynące z monitorowania wnioski są

użyteczne, o czym świadczy spójność między nimi a podejmowanymi na ich podstawie modyfikacjami planów

i wdrażanymi działaniami oraz widoczne na co dzień efekty pracy. Stanowi to mocną stronę pracy przedszkola.  

Obszar badania:  Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy

przedszkolnej.

Stosowane przez nauczycieli metody pracy są dostosowane do potrzeb poszczególnych dzieci i grup. Mocną

stroną pracy przedszkola jest różnorodność form i metod, zapewniających skuteczne aktywizowanie dzieci,

wykorzystanie ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań oraz uwzględniających specyficzne trudności.

Sposoby pracy nauczycieli zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój, ułatwiają uczenie się i dają wsparcie.

Dzieci pracują indywidualnie, w parach lub większych grupach. Wśród metod stosowanych w przedszkolu

dominują aktywizujące, takie jak: burza mózgów, drama, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

metoda Carla Orffa, metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, dziecięca matematyka

Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogika zabawy "Klanza", ćwiczenia wytwórcze, gry dydaktyczne, zabawy

paluszkowe, metoda opowieści ruchowej. Nauczyciele wdrażają również innowacje, takie jak: "Wyruszamy

w podróż do romantycznej Francji", "Mały Miś i prawa dziecka". Nauczyciele doceniają także wartość metod

tradycyjnych, np. pogadanki, opisu, objaśniania, opowiadania, pokazu. 

Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.

Zaangażowanie nauczycieli we współpracę jest powszechne. Nauczyciele wspólnie planują, realizują zadania

i oceniają ich efektywność. Działania nauczycieli w tym zakresie są różnorodne. Niezwykle cenne jest

współdziałanie nauczycieli pracujących w jednej grupie dzieci. Ponadto funkcjonują zespoły powołane przez

dyrektora: zespół wychowawczo-dydaktyczny, zespół ds. doskonalenia wewnętrznego, opracowywania

i modyfikacji dokumentów, ds. promocji przedszkola, ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. dekoracji przedszkola.

Powołanie zespołów zadaniowych jest celowe, bowiem doskonalą one umiejętność współdziałania oraz wymiany

doświadczeń i wiedzy. Współpraca nauczycieli dotyczy wszystkich obszarów pracy. Wspólnie są wybierane

programy wychowania przedszkolnego, planowane konkretne działania, takie jak wycieczki, konkursy

i uroczystości. Nauczyciele razem analizują efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, diagnozują
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osiągnięcia dzieci, realizują projekty, prowadzą zajęcia koleżeńskie.

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. 

Dzięki systematycznemu współdziałaniu nauczycieli rozwiązywanie pojawiających się problemów jest skuteczne.

Nauczyciele wspierają się w pokonywaniu trudności, motywują się wzajemnie do pracy, czują się

współodpowiedzialni za dobro powierzonych ich opiece dzieci. Rozwiązywanie problemów jest mocną stroną

pracy przedszkola. Wszyscy nauczyciele wskazują konkretne przykłady wzajemnego wspierania się. Pomagają

sobie poprzez ujednolicanie oddziaływań wychowawczych, podejmowanie działań mających na celu

eliminowanie niewłaściwych i wzmacnianie pozytywnych zachowań, opracowanie planów wspierania

i korygowania rozwoju dzieci, planów wspomagania rozwoju mowy i myślenia dzieci. Ponadto nauczyciele

wspólnie rozwiązują problemy związane z przygotowywaniem zajęć, przedstawień, wycieczek, uroczystości,

zajęć otwartych dla rodziców, z organizacją dni otwartych przedszkola. Wszystkie obszary współpracy są

oceniane przez dyrektora i nauczycieli jako efektywne. Podkreślają zwiększenie bezpieczeństwa dzieci,

pozytywny wpływ na kulturę spożywania posiłków, chętne podejmowanie przez dzieci prac plastycznych,

technicznych, ruchowych, wzbogacenie słownictwa i swobody wypowiedzi dzieci.  
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

W przedszkolu w  sposób systemowy rozpoznaje się możliwości i potrzeby dzieci oraz ich sytuację społeczną.

Diagnozowanie odbywa się poprzez obserwacje,  analizę wytworów dzieci, rozmowy z rodzicami, nauczycielami,

specjalistami i wywiad środowiskowy. Dyrektor organizuje właściwe zajęcia wynikające z diagnozy,  jak również

z wniosków nauczycieli. Na tej podstawie podejmuje się działania wspierające rozwój dzieci. Są to potrzeby

wsparcia logopedycznego (objęto opieką logopedyczną 30 dzieci), wsparcia psychologicznego (7 dzieci),

wzmacnianie sprawności grafomotorycznej i manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie kompetencji

matematyczno-przyrodniczych (zajęcia z warcabów i robotyki, warsztaty chemiczne, kodowanie), wyrabianie

nawyków prawidłowej postawy ciała, odpowiedniego chwytu podczas rysowania, wdrażania do zachowania

zasad w  grupie (kodeksy grupowe), rozwijanie potencjału muzycznego i tanecznego dzieci (udział

w przeglądach i konkursach), wsparcia materialnego rodziców (MOPS, Rada Rodziców). Rozpoznawanie

możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka w opinii

większości rodziców jest powszechne. 

Obszar badania:  Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w

działaniach edukacyjnych. 

Nauczyciele w pracy z dziećmi skutecznie udzielają dzieciom wsparcia. Opieką psychologiczno-pedagogiczna

objęli 77 dzieci. W oparciu o rozpoznane potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci nauczyciele podejmują

różnorodne działania wspomagające ich rozwój. Udzielają przedszkolakom pomocy w przezwyciężaniu

trudności; monitorują angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań, nabywanie wiedzy i umiejętności

przez każde dziecko; wspomagają indywidualnie dzieci podczas wykonywania określonych zadań; uwzględniają

zróżnicowane tempo pracy; każdemu dziecku stwarzają okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego

możliwości); stosują zróżnicowane metody i formy pracy; stosują różne strategie motywowania. Nauczyciele

deklarują, że w procesie edukacyjno-wychowawczym obejmują indywidualizacją większość dzieci w oddziale.

Wyniki z prowadzonych diagnoz wykorzystywane są do planowania pracy w przedszkolu na dany rok szkolny,

organizowania zajęć dodatkowych, konkursów, warsztatów, współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia

działań, planowania strategii motywowania dzieci, wyzwalania ich aktywności. Rodzice uważają, że nauczyciele

służą ich dziecku radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. 
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Obszar badania:  Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

W przedszkolu nie ma zajęć rewalidacyjnych, bowiem przedszkole nie obejmuje opieką dzieci z orzeczeniami

o niepełnosprawności. Prowadzone są natomiast zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, adekwatne

do rozpoznanych potrzeb dzieci, takie jak zajęcia logopedyczne dla dzieci z  zaburzeniami mowy. Ponadto

nauczyciele podczas pracy bieżącej rozwijają między innymi sprawność percepcji słuchowej, grafomotorycznej,

kompetencji matematycznych, przyrodniczych i językowych. Realizowane zajęcia przynoszą efekty w postaci

rozwoju zdolności, poprawy relacji z rówieśnikami, umiejętności komunikacyjnych, wzrostu motywacji oraz

wyeliminowania dysfunkcji. Analiza efektów podejmowanych działań prowadzona jest przez nauczycieli

i dyrektora.

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci. 

W przedszkolu dzieci otrzymują wsparcie odpowiednie do ich potrzeb. W opinii wszystkich rodziców dziecko

może liczyć w przedszkolu na pomoc w pokonywaniu trudności. Rodzice są przekonani, że nauczyciele dają

dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach.

Rodzice w przedszkolu uczestniczą zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i w realizowanych działaniach. Ponad

połowa rodziców ma poczucie, iż współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola. Jeszcze

większa grupa twierdzi, że ma wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu. Rodzice informują, że uczestniczą

w wyborze zajęć organizowanych dla ich dzieci, decydują o  mikołajkach, akcjach charytatywnych, kwestiach

związanych z ubezpieczeniem dzieci. Uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, przedstawieniach,

konkursach, obchodach patriotycznych, obrzędach świątecznych związanych z tradycją i  kulturą, akcjach

związanych z czytaniem "Cała Polska czyta dzieciom". Ponadto prowadzą warsztaty, przedstawiają swoje

zawody, pomagają podczas wyjść, wycieczek, współorganizują piknik przedszkolny, włączają się w akcje

charytatywne, wzbogacają kąciki (kuchenny, mody i urody).

Obszar badania: W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

W przedszkolu podejmowane działania we współpracy z rodzicami są użyteczne i odpowiadają na potrzeby

rozwojowe dzieci. Zdaniem większości rodziców nauczyciele współpracują z nimi na rzecz rozwoju

zainteresowań i pasji ich dziecka. Rodzice twierdzą, że współpracują zawsze, gdy jest taka potrzeba

w sytuacjach dla dziecka trudnych. Jednocześnie połowa rodziców uważa, że nauczyciele o potrzebach

i możliwościach rozwojowych dziecka informują ich rzadko. Nauczyciele współpracują w zakresie wspierania

rozwoju dzieci poprzez konsultacje, rozmowy, zajęcia otwarte, prezentacje prac dzieci, przekazywanie

wskazówek, jak pracować z dzieckiem, a także gdzie szukać pomocy i wsparcia. Przedszkole wspólnie

z rodzicami wspiera rozwój dzieci poprzez: realizację warsztatów (pszczelarskich, projektowania ubioru,

kodowania, o smogu); prezentację ciekawych zawodów wykonywanych przez rodziców (programista, socjolog,

ratownik medyczny, krawcowa); udział w akcji "Zaczytani"; pomoc przy organizacji uroczystości

przedszkolnych. 
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Obszar badania: Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Działania podejmowane przez przedszkole umożliwia rodzicom wyrażanie opinii o pracy przedszkola

w różnorodny sposób. Rodzice dzielą się opiniami na temat działalności przedszkola podczas zebrań, spotkań

indywidualnych z nauczycielami i dyrektorem, przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych, poprzez pocztę

elektroniczną, ankietę. Pozyskiwane opinii ma wpływ na funkcjonowanie przedszkola. Są one wykorzystywane

do wprowadzania zmian w podejmowanych działaniach  dotyczących np. wyboru zajęć dodatkowych, udziału

w warsztatach, wycieczkach, wyjściach, spotkaniach tematycznych. Pod wpływem przekazywanych przez

rodziców opinii nauczyciele zmodyfikowali swoje działania między innymi w zakresie: organizowania imprez

przedszkolnych, zwiększenia aktywności ruchowej dzieci poprzez częstsze wychodzenie do ogrodu

przedszkolnego, realizację gimnastyki, tańców, zajęć ruchowych poza przedszkolem, założenia "grządek

dydaktycznych" w ogrodzie przedszkolnym, modyfikacji strony internetowej przedszkola.


