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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

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

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

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

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

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-12-2017 - 11-12-2017 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Joanna Cesarz-Łężak, Dariusz Boruta. Badaniem objęto 92 dzieci w trakcie swobodnych

rozmów, 81 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono

wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola oraz przedstawicielem organu prowadzącego, wywiad grupowy

z 3 pracownikami niepedagogicznymi, a także dokonano 5 obserwacji zajęć i  obserwacji placówki. Na

podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje dwa ww. obszary działania przedszkola.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 58
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Katowice

Ulica Grzegorzka

Numer 4

Kod pocztowy 40-309

Urząd pocztowy Katowice

Telefon 0322566276

Fax 0322566276

Www www.zsp3.katowice.pl

Regon 27055453900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 115

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 11.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 23

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.45

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Katowice

Gmina Katowice

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki:

Miejskie Przedszkole nr 58 mieści się w dzielnicy Katowice-Dąbrówka Mała. Początkowo funkcjonowało jako

odrębna placówka, a od 1 września 2009 r. uchwałą Rady Miasta Katowice przedszkole zostało włączone w skład

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach i jego siedzibę przeniesiono do budynku szkoły. Budynek

ten jest miejscem z historią, mieściła się w nim najstarsza szkoła w Katowicach, której uroczyste otwarcie

nastąpiło 24 października 1847 roku.

W momencie połączenia w budynku stworzono optymalne warunki rozwoju wszystkim dzieciom poprzez

przystosowanie budynku do potrzeb młodszych dzieci (dostosowanie sanitariatów, obniżone poręcze

na schodach, winda, platforma dla niepełnosprawnych, domofon, monitoring wizyjny) oraz zintegrowano

środowisko.

W 2010 r. w przedszkolu uruchomiono oddział integracyjny. Do przedszkola uczęszcza 115 dzieci, w tym dzieci

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole w codziennej pracy stwarza warunki wychowawcze

i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych

i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Przedszkole dysponuje przestronnymi, dobrze wyposażonymi 6 salami do codziennych zajęć, stołówką, salą
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rewalidacyjną, gabinetem psychologa i logopedy oraz salą terapii SI. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej

szkoły, Izby Regionalnej, boiska oraz placu zabaw. Oferta przedszkola obejmuje, poza zajęciami z języka

angielskiego i zajęciami sportowymi, koła zainteresowań dla młodszych i starszych dzieci. W ramach współpracy

z instytucjami lokalnymi dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych w Miejskim Domu Kultury

"Szopienice-Giszowiec", literacko-plastycznych w Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach,

zajęciach z arteterapii i doświadczalnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Placówka zaprasza na zajęcia

przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. Tradycją przedszkola jest organizowanie licznych

imprez i uroczystości w szerokim gronie, tzn. z udziałem wszystkich przedszkolaków i członków ich rodzin,

uczniów ze szkoły podstawowej, przedszkolaków z sąsiednich przedszkoli ( m.in. Uroczyste przyjęcie do grupy,

Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Rodzica, Spotkania wigilijne). Sprzyja to szeroko rozumianej integracji oraz

dostarcza wielu niezapomnianych wspomnień i wrażeń. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo,

tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych

predyspozycji. W przedszkolu zatrudnieni są rehabilitant i specjalista SI, logopeda, psycholog,

oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapeuci

pedagogiczni.
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Obraz pracy szkoły/placówki

W Miejskim Przedszkolu nr 58 w Katowicach procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są spójne

z najważniejszymi umiejętnościami wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji, a dzieci

potrafią zastosować nabytą wiedzę i umiejętności zarówno wykonując zadania w przedszkolu, jak i w domu.

Dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej przez nauczycieli, którzy w powszechny i różnorodny

sposób monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka. Realizacja programu własnego "Bezpieczny

przedszkolak", cykl spotkań z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, ratowników

medycznych, uzyskane certyfikaty  "Bezpieczne przedszkole", "Przyjazne przedszkole dla dziecka chorego

na cukrzycę" oraz funkcjonujące w przedszkolu procedury potwierdzają, że bezpieczeństwo dzieci i pracowników

jest zjawiskiem powszechnym. Nauczyciele w każdej sytuacji reagują odpowiednio na niepożądane zachowania

dzieci oraz wzmacniają zachowania dzieci zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Przedszkole

prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne w  sposób celowy i systemowy. Działania te są monitorowane

i dostosowywane do zmieniających się warunków.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Obszar badania:  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele codziennie umożliwiają dzieciom kształtowanie umiejętności,

przygotowujących je do podjęcia nauki w szkole. W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele realizowali

zadania wynikające z podstawy programowej, między innymi: wsparcie całościowego rozwoju dziecka,

wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka,  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny

rozwój, zabawę i odpoczynek, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie pomocy dzieciom

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, wzmacnianie poczucia wartości,

indywidualność, oryginalność  dziecka, wzmacnianie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa

w grupie, tworzenie sytuacji do rozwoju nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, tworzenie

sytuacji do rozwijania nawyku dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. Nauczyciele kształtowali

w szczególności następujące umiejętności u dzieci: samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

i higienicznych, wykonywanie różnych form ruchu, komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi,

wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej

dla dzieci i osób dorosłych, eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem. Z obserwacji zajęć

wynika, że zadania wykonywane przez dzieci pozwalają im na zastosowanie nabywanych wiadomości

i umiejętności podczas wykonywanych zadań oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w zabawie. Zdaniem

większości rodziców w wyniku podejmowanych działań przez nauczycieli dzieci nabywają wiadomości

i umiejętności, które potrafią zastosować podczas wykonywania zadań w przedszkolu, a także widoczne są one

w zachowaniu i zabawach w domu. W ocenie dyrektora nauczyciele prawidłowo realizują podstawę programową

wychowania przedszkolnego uwzględniając w codziennej pracy wszystkie jej obszary oraz warunki i sposoby

realizacji.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j Wykres 10j

Wykres 11j Wykres 12j
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Wykres 1w
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Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

Ankietowani nauczyciele zadeklarowali systematyczne wykorzystywanie warunków i sposobów realizacji

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podczas obserwacji zajęć widoczna była realizacja przez

nauczycieli głównych celów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, kluczowych zadań nauczyciela przedszkola,

zalecanych metod pracy, aranżacja przestrzeni, zalecane wyposażenie pomieszczeń, dobór stosownych pomocy

dydaktycznych, zalecane formy aktywności dziecka oraz w grupach najstarszych  przygotowanie dzieci do nauki

czytania i pisania. Na pięciu obserwowanych zajęciach nie pojawił się element przygotowania dzieci

do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, ani współpracy z rodzicami w realizacji programu

wychowania przedszkolnego. O spójności procesów edukacyjnych z warunkami i sposobami realizacji podstawy

programowej świadczy wypowiedź dyrektora dotycząca wprowadzonych zmian organizacyjnych w związku

z wdrażaniem warunków realizacji podstawy programowej: 

● wszystkie zajęcia kierowane i niekierowane włączono do podstawy wychowania przedszkolnego w tym

zajęcia rytmiczne, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy, zajęcia rewalidacyjne;

● modernizacja placu zabaw, zajęcia sportowe na boisku, codzienne monitorowanie stanu powietrza

i ewentualnego zagrożenia smogiem – umieszczenie tablicy informacyjnej i jej aktualizacja; 

● doposażenie sal w pomoce dydaktyczne związane z literkami i cyferkami do nauki czytania i liczenia

w formie zabawowej oraz doposażenie przedszkolnej biblioteczki;

●  wprowadzenie rankingu ulubionych książek; 

● prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań: kółko matematyczne 5-6 latki, Zabawy z cyferkami

– 4-latki, kółko Przygoda z książką, Mądra sowa uczy czytać i pisać, Metoda dobrego startu,

Spotkanie z legendą, organizacja święta książki;

●  zwiększenie nacisku na konkursy o charakterze rodzinnym np. Na tropach bajek; zwiększenie nacisku

na współudział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych: angażowanie rodziców

w czynności organizacyjne, przeprowadzenie dla rodziców warsztatów ozdób choinkowych

i wielkanocnych;

●  zwiększenie liczby konsultacji indywidualnych, konsultacje dla rodziców ze specjalistami: logopedą,

psychologiem, terapeutą SI, rehabilitantem;

●  doposażenie kącików poprzez zakup: mikroskopów, preparatów na szkiełkach, lup, wag szalkowych,

klocków konstrukcyjnych, klocków typu FLO, piasku kinetycznego, instrumentów muzycznych, stacji

pogody, zestawów Małego chemika, pojemników, fiolek i probówek, nowego sprzętu sportowego (piłki

różnego typu, mini bramka do piłki nożnej, hula-hop, rzutki), gier dydaktycznych wspomagających

koncentrację uwagi, logiczne myślenie i spostrzegawczość, basenu z piłkami, rowerka

rehabilitacyjnego, platformy do chodzenia po krzywiźnie, schodków i kompletu mobilnych kostek jako

doposażenie sali rewalidacyjnej;

●  wprowadzenie do jadłospisu bufetu warzyw i owoców zarówno świeżych jak i suszonych do wyboru

w celu samodzielnego komponowania potrawy i tworzenia tzw. kompozycji własnej.
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Wykres 1w

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

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

Wszyscy nauczyciele powszechnie i w różnorodny sposób monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka

o czym świadczą ich odpowiedzi oraz obserwacje zajęć. Najczęstszą formą monitorowania było: zadawanie

pytań dzieciom, prośba o wypowiedzenie się, zbieranie informacji zwrotnych od dzieci oraz dawanie dzieciom

zwrotnej informacji, stwarzanie dzieciom możliwości zadawania pytań, sprawdzanie w jaki sposób dzieci

wykonują zadania oraz czy właściwie zrozumiały omawiane kwestie. Podczas wszystkich zajęć nauczyciele

różnicowali zadania i wymagania stawiane poszczególnym dzieciom, dostosowywali tempo pracy

do indywidualnych potrzeb dzieci, dzieciom "wyprzedzającym" grupę proponowali dodatkowe zadania, dzieciom

z trudnościami udzielali indywidualnej pomocy. Jako przykłady wykorzystania w pracy wniosków

z monitorowania i analizy osiągnięć dzieci wymienili między innymi: zwiększenie liczebności uroczystości np.

Dzień z książką, Dzień jeża; organizację międzyprzedszkolnych konkursów „Bezpieczny przedszkolak” „Spacer

po moim mieście”; zwiększenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci młodszych, kółko „Mały artysta”, „Zabawy
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z cyferkami”, ”Spotkanie z książką"; codzienną samodzielną ocenę zachowania dokonywaną przez każde

dziecko - "drabinka grzeczności". W opinii większości rodziców dzieci mogą zadawać nauczycielom pytania, gdy

czegoś nie rozumieją, uzyskują pomoc i wsparcie od nauczycieli, mogą pracować nad zadaniem tak długo, jak

tego potrzebują.

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wykres 3w
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

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

członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Wyniki ankiet skierowanych do rodziców świadczą o tym, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 81,5 %

deklaruje, że dziecko nigdy nie mówiło, że się boi. 13,6% wskazało na występowanie lęku związanego

z adaptacją przedszkolaka. Relacje między rodzicami, dziećmi, nauczycielami i innymi pracownikami

przedszkola opierają się na zasadach partnerstwa, wzajemnego szacunku, zaufania, współpracy i łączenia sił

w działaniu. W opinii rodziców nauczyciele są otwarci na rozmowy i zawsze dla nich dostępni. Mają poczucie,

że dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu i lubią chodzić do przedszkola, często słyszą od nich "Mamusiu

dlaczego ty po mnie już przyszłaś, jak ja się jeszcze nie pobawiłem", "Mamusiu ja się jeszcze chcę pobawić".

Rodzice uważają, że wszyscy w przedszkolu pracują z powołaniem i dbają o dzieci. W opinii nauczycieli oraz

pracowników niepedagogicznych w przedszkolu panuje miła i rodzinna atmosfera. Twierdzą, że zapewniają

każdemu dziecku jak najlepsze warunki do poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. W przedszkolu

panuje zasada równego traktowania dzieci, jak coś rozdają to dostają wszyscy. Łączy ich silna więź

emocjonalna z dziećmi, które wiedzą, że z każdym problemem mogą przyjść i zostaną wysłuchani. Dzieci są

opiekuńcze wobec siebie, lubią jak się pani uśmiecha, jak uczy tańczyć, uczy wierszyków, jak śpiewa piosenki

czy organizuje wycieczki. Nie lubią natomiast jak ktoś jest niemiły, nie chce się bawić, nie przyjmuje przeprosin,

nie dzieli się zabawką, czy ich nie sprząta. Z obserwacji wynika, że przedszkole jest bezpieczne. Sale zabaw są

duże, jasne, z kącikami tematycznymi, okna wyposażone są w rolety przeciwsłoneczne, na korytarzach

zamontowane są taśmy antypoślizgowe, łazienki są duże i przestronne. Realizacja programu własnego

"Bezpieczny przedszkolak", cykl spotkań z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej,

ratownikami medycznymi, uzyskane certyfikaty "Bezpieczne przedszkole", "Przyjazne przedszkole dla dziecka

chorego na cukrzycę" oraz funkcjonujące w przedszkolu procedury potwierdzają, że bezpieczeństwo dzieci

i pracowników jest zjawiskiem powszechnym.
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Wykres 1j

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

W opinii większości badanych rodziców dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Na podstawie

obserwacji zajęć należy stwierdzić, że dzieci przestrzegają ustalonych zasad zachowania, potrafią się wyciszyć

i wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy. Na wszystkich obserwowanych zajęciach dzieci bawiły się

wspólnie, pomagały sobie nawzajem, słuchały poleceń nauczyciela, potrafiły się wyciszyć. Nie zaobserwowano

zachowań niezgodnych z ogólnymi normami społecznymi. W opinii pracowników przedszkola dzieci wiedzą jak

należy się zachować w przedszkolu. Uważają, że dzieci przestrzegają ustalonych zasad zachowania. W każdej

grupie funkcjonuje tzw. "drabinka grzeczności", na której dzieci codziennie same oceniają swoje zachowanie,

co dodatkowo motywuje je do przestrzegania ustalonego kodeksu zachowania. W trakcie swobodnej rozmowy

dzieci wymieniły jak powinien zachować się każdy przedszkolak, twierdzą, że w przedszkolu należy zachowywać

się grzecznie, należy być miłym, często się uśmiechać, dzielić zabawkami, sprzątać po sobie, natomiast nie

należy rozmawiać podczas posiłku, krzyczeć, rzucać zabawek, popychać, czy kopać pod stolikiem.
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Wykres 1j

Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Większość rodziców uważa, że nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość dokonywania wyboru, podejmowania

decyzji oraz stwarzają im przestrzeń do samodzielności. W opinii rodziców nauczyciele motywują dzieci

do samodzielności, a one wszystko chcą robić same. Uważają, że "w miarę chodzenia do przedszkola" dzieci

stają się coraz bardziej samodzielne. Samodzielność dzieci obserwują podczas codziennych domowych

czynności, na zajęciach organizowanych przez przedszkole, lekcjach i dniach otwartych. Wśród przykładów

samodzielności dzieci jakie podają rodzice znalazły się:

● samodzielne mycie zębów, ubieranie i rozbieranie się,

● poruszanie się po schodach,

● na zajęciach otwartych dzieci same pokazuję co robią,

● wybierają kółka zainteresowań, zabawy w jakie się bawią,

● na śniadaniu komponują własne kanapki z bukietu warzyw,

● wyrażają chęć uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach, gdzie same się zgłaszają

● wybierają dla siebie role w przedstawieniach teatralnych,

● robią prezenty np: dla dziadka i babci, czy zaproszenia dla rodziców,

● przygotowują dla solenizanta książeczkę z własnych rysunków,

● pełnią dyżury, 

● podejmują samodzielny wybór z kim idą w parze.

Jak twierdzą dzieci same zauważają, że potrafią zrobić coś bez pomocy pani. Przedszkolaki w swobodnej
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rozmowie potwierdziły możliwość wyboru samodzielnej zabawy, uważają, że opiekują się zabawkami, roślinkami

w kąciku przyrody, pomagają pani, koledze, koleżance, ptaszkom, stworzyły eko-hotel dla owadów. Zdaniem

nauczycieli dzieci mają wiele możliwości dokonywania wyboru i podejmowania decyzji np:

● podczas swobodnej zabawy - którą zabawką chcą się bawić, 

● w co się będą bawić i z kim,

● same komponują sobie kanapki,

● decydują o wyborze sprzętu do zabaw na świeżym powietrzu,

● mają wpływ na dobór tematyki podczas zajęć, wyboru techniki plastycznej, materiałów,

● jaką rolę będą ogrywać w scence teatralnej,

● dzieci z najstarszej grupy pełnią dyżury (dyżurny samotnych zabawek, mistrz zasuniętych krzeseł,

mistrz nakrywania do stołu).

Nauczyciele  w każdym oddziale uczą dzieci odpowiedzialności, odpowiedniego zachowania, współdziałania

w grupie, pracy w zespole, tolerancji stosując wzmocnienia pozytywne. Z obserwacji wynika, że organizacja

pracy przedszkola sprzyja samodzielności dzieci poprzez pełnienie dyżurów związanych z porządkowaniem,

zabawą, posiłkami, czystością w sali i czynnościami organizacjami grupy. Czas pozostawiony na swobodną

zabawę i organizacja ,,kącików tematycznych" w salach zajęć pozwala dzieciom na podejmowanie decyzji

o aktywności wynikającej z ich potrzeb i zainteresowań. Przebieg zajęć dydaktycznych pozwala dzieciom

na podjęcie samodzielnej decyzji, np. wyboru techniki plastycznej, sposobu rozwiązania zadania. Dzieci

samodzielnie dokonują obserwacji przyrodniczych ,,hotelu dla owadów" i stacji pogodowej, a wiosną i latem

sadzą i pielęgnują ,,ogródek kwiatowy". W trakcie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dzieci samodzielnie

komponują kanapki, zupę mleczną, desery, korzystając z bufetu warzywnego lub owocowego. Podczas pobytu

na boisku szkolnym dzieci samodzielnie dobierają sprzęt sportowy do wybranej przez siebie formy aktywności.

Miejscem swobodnej aktywności dzieci jest również położone w pobliżu przedszkola "ranczo". W miejscu tym

dzieci samodzielnie eksplorują przyrodę mini sad z drzewami i krzewami owocowymi, łąkę oraz aktywnie

spędzają czas na placu zabaw, który jest elementem tego miejsca.
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Wykres 1j

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

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

W wyniku obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele w każdej sytuacji reagują odpowiednio na niepożądane

zachowania dzieci oraz wzmacniają zachowania dzieci zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Zdaniem większości rodziców dzieci uczą się w przedszkolu odróżniać zachowania dobre od złych. Jeden rodzic

jest odmiennego zdania. Nauczyciele wzmacniają właściwe zachowania dzieci między innymi poprzez

stosowanie pochwały indywidualnej na forum grupy, czy rodziców, chwalenie dziecka podczas rozmowy

z rodzicem, wykorzystywanie zasady samodzielnej oceny swojego zachowania przez dziecko tzw. "drabinka

grzeczności", pieczątkę na dłoni. Na zachowania niepożądane, np. napady złości u dzieci, niewłaściwe zwracanie

się dzieci do innych dzieci (Ty bałwanie, smoku prosiaku), kłamstwa nauczyciele reagują, dając dzieciom czas

na wyciszenie, rozmawiają z dziećmi, szukają  rozwiązania, tłumaczą, wyjaśniają, odwołują się do wrażliwości

dzieci. Pracownicy  niepedagogiczni eliminują niewłaściwe zachowania dzieci przede wszystkim poprzez

rozmowy z nimi i ich rodzicami. Natomiast właściwe zachowania wzmacniają chwaląc dzieci, przytulając je.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane,

ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

Przedszkole prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne w  sposób celowy i systemowy. Działania te są

monitorowane i dostosowywane do zmieniających się warunków. W opinii rodziców przedszkole prowadzi

działania w sposób poukładany co przekłada się na ich skuteczność. Efekty prowadzonych działań obserwują

w czynnościach jakie dzieci wykonują w codziennym życiu. Uważają, że świadomość dziecka "bycia dobrym"

budowana jest cały czas. Przedszkole dba o każde dziecko, o więzy rodzinne, uczy tolerancji. Przestrzega

ustalonych zasad. Rodzice uważają, że "paniom się chce" wzmacniać właściwe zachowania. Skuteczność

prowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych omawiana jest często na spotkaniach organizowanych

przez przedszkole. Uważają, że mają duży wpływ na to co organizuje przedszkole, często uczestniczą w tych

w działaniach. Akcja profilaktyki zdrowego odżywiania, nauka "dobrej kultury - proszę, dziękuję, miłego dnia",

"drabinka grzeczności", szybkie eliminowanie negatywnych zachowań to przykłady działań wychowawczych

jakie wymieniają rodzice. W opinii dyrektora oraz nauczycieli działania wychowawcze i profilaktyczne

poddawane są ciągłym zmianom, wynikają one z analiz, rozpoznanych bieżących potrzeb dzieci oraz opinii

rodziców. Rezultatem monitorowania działań wychowawczych i profilaktycznych było dostrzeżenie potrzeby

zdrowego odżywiania dzieci, a z uwagi na obecność dzieci przewlekle chorych dostosowanie żywienia

do wskazań medycznych. W związku z tym przeszkolono pracowników przedszkola, wprowadzono zmiany

w technologii przygotowywania posiłków, a jadłospisy dzieci alergicznych konsultowane są z rodzicami

i dostosowywane pod indywidualne ich potrzeby.


