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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 29-11-2019 - 03-12-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Janina Witkowska, Dorota Cieślińska. Badaniem objęto 23 dzieci (wywiad grupowy), 82

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem przedszkola, ma także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na

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

Nazwa placówki Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Pokrzywnica

Ulica ALEJA JANA PAWŁA II

Numer 10

Kod pocztowy 06-121

Urząd pocztowy POKRZYWNICA

Telefon 236918715

Fax

Www www.przedszkole.pokrzywnica.pl

Regon 36471869800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 121

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.44

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat pułtuski

Gmina Pokrzywnica

Typ gminy gmina wiejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki: Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy powstało 3 lata temu,

w miejsce zlikwidowanej szkoły podstawowej. Zapewnia całodzienną edukację i opiekę wszystkim chętnym

dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu gminy. Ciepłe posiłki dostarczane są ze stołówki Szkoły Podstawowej

w Dzierżeninie. Budynek przedszkola jest po termomodernizacji, posiada estetyczną elewację. Przedszkole

posiada wyposażenie w nowoczesne meble, sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne. Urządzenie ogrodu

przedszkolnego zapewnia dzieciom podejmowanie aktywności ruchowej, prowadzenie obserwacji

przyrodniczych, dokarmianie ptaków. Przedszkole dynamicznie buduje swoją pozycję wśród placówek

oświatowych Gminy Pokrzywnica. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, włącza się do akcji

charytatywnych, organizuje festyny dla rodziny, liczne wycieczki dalsze i bliższe, a także imprezy np. dzień

pluszowego misia dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z rejonu 

gminny.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Zapraszamy do lektury raportu z ewaluacji problemowej w zakresie wymagań wskazanych przez Ministra

Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Ewaluacji poddano następujące obszary: Procesy wspomagania

rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, Przedszkole wspomaga rozwój

dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Rodzice są partnerami przedszkola. Przedszkole posiada

zasoby, które zapewniają właściwą realizację procesów edukacyjnych. Liczba i wyposażenie kącików

edukacyjnych sprzyja podejmowaniu przez dzieci aktywności ruchowej, plastycznej, artystycznej czy społecznej.

Nauczyciele na etapie planowania i organizowania procesu wspomagania dziecka mają na uwadze jego

indywidualne możliwości psychofizyczne (zdolności, predyspozycje, ograniczenia). Dostosowują metody i formy

pracy odpowiadające możliwościom i potrzebom dzieci, np. metodę projektów, innowacje pedagogiczne, zajęcia

specjalistyczne. Podjęte działania wskazują, że  procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są doskonalone,

np.: realizowane są innowacje pedagogiczne, m. in. "Myślę, Liczę, Koduję", "Mały Obserwator Przyrody", "Mały

Wzrostem, Wielki Sercem", projekty i programy, m.in. "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Uczymy Dzieci

Programować", "Łączą Nas Ptaki". W pracy z dziećmi wykorzystywane są metody pedagogiki zabawy "Klanza",

dziecięcej matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu

Rozwijającego Weroniki Sherborne, Carla Orffa oraz metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.

Stosowane metody i formy pracy podczas zajęć uatrakcyjniają realizację procesu wychowania przedszkolnego,

kształtują aktywność twórczą dziecka, ekspresję słowną, ruchową, plastyczną i muzyczną. W każdej grupie

wiekowej prowadzone są zajęcia z rytmiki i gimnastyki zapobiegające wadom postawy oraz dodatkowo zajęcia

taneczne i z języka angielskiego. Współpraca nauczycieli wpływa na podniesienie efektywności udzielanej

pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem. W ramach pomocy

psychologiczno - pedagogicznej, organizowane są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne,

rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, rozwijające uzdolnienia, kompensujące deficyty

lub rozwijające określone sfery rozwoju. W przedszkolu podejmowane są różnorodne działania zmniejszające

negatywne czynniki środowiskowe, służące podejmowaniu wczesnej interwencji, eliminowaniu trudności,

wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozwój potencjalnych możliwości. Rodzice uczestniczą w podejmowaniu

decyzji dotyczących jego spraw i w działaniach przez nie realizowanych. Uznają, że dziecko ich może liczyć

w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności. Chętnie wyrażają opinie na temat pracy przedszkola,

dostarczając istotnych informacji do ustalenie wspólnego kierunku oddziaływań. 
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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.

Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Organizacja

przestrzeni oraz nauczyciele stwarzają okazje do różnorodnych form aktywności, umożliwiających osiąganie

sukcesu przez każde dziecko w dziedzinie odpowiadającej jego możliwościom czy predyspozycjom, zdolnościom.

Przedszkole stwarza warunki do  aktywności ruchowej, plastycznej, artystycznej, społecznej. Dzieci mają

do dyspozycji odpowiednio przygotowane sale zabaw, wyposażone w kąciki edukacyjne, które inspirują

do podejmowania samorzutnych zabaw tematycznych, konstrukcyjnych. W każdej sali znajduje się kącik

plastyczny. Dzieci mają do dyspozycji salę zabaw i salę ćwiczeń, w których prowadzone są zajęcia

gimnastyczne, taneczne i inne rekreacyjne. Przedszkole zapewnia warunki do aktywności ruchowej również

na zewnątrz: urządzenia ogrodowe do wspinania, huśtawki, piaskownica, ścieżka edukacyjna. Zapewniony jest

teren do zabaw bieżnych na gminnym boisku, przylegającym do terenu przedszkolnego. Nauczyciele

dostosowują metody i formy pracy odpowiadające możliwościom i potrzebom dzieci, np. metodę projektów,

innowacje pedagogiczne, zajęcia specjalistyczne. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Rodzice wyrażają

zadowolenie z pracy przedszkola.

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

i doskonalone

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Planowaniem

procesów edukacyjnych zajmuje się cała kadra pedagogiczna, przy znaczącym udziale rodziców. Pod uwagę

brane są wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz rozpoznanie potrzeb

i możliwości każdego dziecka na początku roku. W wyniku diagnozy, nauczyciele dostosowują metody i formy

pracy, wzbogacane jest wyposażenie  w pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw ruchowych. Przedszkole

monitoruje efektywność procesów wspomagania i rozwoju dzieci m.in.: poprzez obserwację aktywności dzieci,

jakości wytworów ich prac, rozmowy z dziećmi i rodzicami, a także ocenę przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci.

W wyniku monitorowania i analizy procesów wspomagania rozwoju formułowane są wnioski do dalszej pracy.

Podjęte działania wskazują, że  procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są doskonalone, np.:

realizowane są innowacje pedagogiczne, m. in. "Myślę, Liczę, Koduję", "Mały Obserwator Przyrody", "Mały
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Wzrostem, Wielki Sercem", projekty i programy, m.in. "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Uczymy Dzieci

Programować", "Łączą Nas Ptaki". Wprowadzono system komunikacji alternatywnej (obrazkowej) PECS dla

dziecka z deficytami rozwojowymi. 

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

tych procesów.

W przedszkolu, w wyniku prowadzonego monitorowania procesów wspomagania formułowane są wnioski

i rekomendacje stanowiące podstawę podejmowanych działań służących rozwojowi dzieci i przedszkola. W tym

zakresie położono nacisk na:

● uatrakcyjnienie metod i form pracy z dziećmi (technologie audiowizualne, metody aktywizujące),

● wsparcie specjalistyczne dzieci z deficytami rozwoju (zajęcia logopedyczne, korekcyjno -

kompensacyjne, społeczno - emocjonalne),

● położenie nacisku na prowadzenie zajęć usprawniających koncentrację uwagi, małą motorykę,

wymowę.

Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie monitorowania procesów wspomagania rozwoju zostały

ujęte w procesie planowania tych procesów. W przedszkolu zakupiono maty do kodowania: humanistyczną

i matematyczną oraz pakiet do kodowania i dwa roboty. Dzieci uczestniczą w realizacji innowacji i projektów

oraz programów dostosowanych do ich możliwości i potrzeb. Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem

technologii audiowizualnej, tablic interaktywnych oraz aktywizujących metod i form pracy. Prowadzone w ten

sposób zajęcia sprzyjają zarówno dzieciom potrzebującym pomocy jak i uzdolnionym. 

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

przedszkolnej.

Obserwowane na zajęciach  metody i formy pracy wykorzystywane przez nauczycieli, uwzględniają możliwości

i potrzeby dziecka. Powszechnie organizowana jest praca indywidualna i praca w większych zespołach, w parach

i grupach w mniejszym stopniu. Wśród wykorzystywanych metod występują metody słowne (objaśnienie,

pogadanka, opis, opowiadanie), oglądowe (pokaz, obserwacje) oraz czynne, oparte na działalności dziecka

(metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia wytwórcze, gry dydaktyczne, metody sytuacyjne, burza mózgów,

zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń). W pracy z dziećmi wykorzystywane są metody

pedagogiki zabawy „Klanza”, dziecięcej matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu Marty

Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Carla Orffa oraz metoda aktywnego słuchania muzyki

wg Batii Strauss. Stosowane metody i formy pracy podczas zajęć uatrakcyjniają realizację procesu wychowania

przedszkolnego, kształtują aktywność twórczą dziecka, ekspresję słowną, ruchową, plastyczną i muzyczną.

W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia z rytmiki i gimnastyki zapobiegające wadom postawy oraz

dodatkowo zajęcia taneczne i z języka angielskiego.
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Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów

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

Wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu współpracują ze sobą w ramach zespołów

nauczycielskich. Spotkania zespołów odbywają się w terminach ustalonych na początku roku szkolnego

i dodatkowo w zależności od zaistniałych potrzeb. Współdziałanie nauczycieli dotyczy w równym stopniu

wszystkich istotnych obszarów: planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów

edukacyjnych, zarówno na poziomie całego przedszkola, jak i pojedynczych grup. Dyrektor powołując

poszczególne zespoły, kieruje się zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola. Nauczyciele wspomagają się

podczas takich działań jak: ustalanie programu wychowania przedszkolnego dla grupy, modyfikowanie

programu edukacji przedszkolnej dla oddziału, realizacja projektów, organizacja wycieczek edukacyjnych i zajęć

koleżeńskich. Bardzo ważnym elementem pracy zespołowej jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

organizowana we współpracy ze specjalistami.  Współpraca ta wpływa na podniesienie efektywności udzielanej

pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem. 

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

Nauczyciele przedszkola współpracują w obszarze dydaktyki, wychowania, opieki oraz doskonalenia

zawodowego na wszystkich etapach ich organizowania: planowania, realizowania i modyfikowania. Wymieniają

doświadczenia, dzielą się zdobytą wiedzą, wymieniają materiały i pomoce dydaktyczne, upowszechniają dobre

praktyki. Udzielają sobie wsparcia w opracowywaniu planów pracy, scenariuszy zajęć, przygotowaniu

materiałów dydaktycznych. W rozwiązywaniu problemów nauczyciele współdziałają ze specjalistami (logopedą).

Efektem tej współpracy są dostrzegalne, pozytywne zmiany w zachowaniach, postawach i umiejętnościach

dzieci. Przedszkolaki znają reguły zachowania oraz konsekwencje złego zachowania. Dzięki jednolitemu

oddziaływaniu wynikającemu ze współpracy nauczycieli, dzieci odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości

i predyspozycji.  Nauczyciele uczą się od siebie, co wpływa na wzrost ich kompetencji i doświadczeń

zawodowych. Istotnym elementem współpracy są działania przyczyniające się do uatrakcyjniania realizacji

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, lepszej adaptacji dzieci w przedszkolu zarówno

na poziomie całego przedszkola, jak i pojedynczych grup. 
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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. 

Przedszkole rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną wszystkich

dzieci. W wyniku prowadzonej diagnozy rozpoznano  u dzieci: trudności adaptacyjne, wady wymowy, problemy

emocjonalne, trudności w opanowaniu treści programowych, trudności z koncentracją, trudności

w dostosowaniu się do obowiązujących norm i reguł, problemy społeczne, uzdolnienia. W przedszkolu

podejmowane są różnorodne działania zmniejszające negatywne czynniki środowiskowe, służące podejmowaniu

wczesnej interwencji, eliminowaniu trudności, wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozwój potencjalnych

możliwości. Należą do nich: zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, prowadzenie rewalidacji, organizacja

zajęć terapii logopedycznej, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, społeczno - emocjonalne, wprowadzenie

komunikacji alternatywnej z wykorzystaniem obrazków PECS. W bieżącej pracy prowadzone są działania

wspierające dzieci uzdolnione plastycznie, muzycznie i językowo. Zdecydowana większość ankietowanych

rodziców 77 z 82 potwierdza, że nauczyciele rozmawiają z nimi o potrzebach i możliwościach (w tym

uwzględniając sytuację społeczną) ich dziecka.

Obszar badania:  Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w

działaniach edukacyjnych. 

Przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci i podejmuje zintegrowane działania wspierające ich rozwój. Należą

do nich: przygotowywanie przedstawień, uroczystości, przygotowywanie do udziału w konkursach, współpraca

z rodzicami w celu niwelowania zauważonych trudności, a także rozwijania zdolności u dzieci, realizacja

projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych. Nauczyciele stosują różne sposoby indywidualizacji pracy

z dziećmi podczas zajęć, m.in.: uwzględniają zróżnicowane tempo pracy dzieci, każdemu dziecku stwarzają

okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego możliwości), uwzględniają zróżnicowane tempo pracy

dzieci, uwzględniają czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne, zmęczenie) mające wpływ

na przebieg procesu uczenia się i zachowania dzieci, indywidualizują pracę w odniesieniu do wszystkich dzieci,

które tego potrzebowały. W ramach udzielanego wsparcia, nauczyciele dostrzegają u dzieci progres

w poszczególnych sferach rozwoju, wyeliminowanie lub zmniejszenie natężenia trudności edukacyjno -

wychowawczych, wzrost zaangażowania dzieci w realizowane zadania, osiąganie przez dzieci

sukcesów, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami, zmiany w postawach i zachowaniu dzieci.
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Obszar badania:  Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

Zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne w przedszkolu  są zaplanowane i realizowane trafnie do potrzeb

i możliwości dzieci. Organizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, takie jak: korekcyjno -

kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, rozwijające uzdolnienia,

kompensują deficyty lub rozwijają określone sfery rozwoju. Przedszkole realizuje zajęcia rewalidacyjne,

odpowiadające niepełnosprawności dziecka z autyzmem i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Wszystkie wymienione powyżej formy zajęć, wpływają pozytywnie na ich rozwój. Przyczyniają się do  poprawy

relacji z rówieśnikami, podniesienia samooceny dziecka, wyeliminowania dysfunkcji (np. wady wymowy,

dysleksji, zaburzeń emocjonalnych), poprawy umiejętności komunikacyjnych, a nade wszystko, do rozwoju

zdolności.

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci. 

Przedszkole udziela wsparcia dzieciom, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. Prawie wszyscy ankietowani

rodzice - 80 z 82 uznają, że dziecko ich może liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności.

Podobne stanowisko wyrażają rodzice - 79 z 82 ankietowanych, że nauczyciele dają dzieciom do zrozumienia,

że wierzą w ich możliwości. 
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach.

Rodzice mają wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jego

spraw i w działaniach przez nie realizowanych. Wpływ rodziców zaznacza się w realizacji działań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych. W przeciągu ostatnich dwóch lat rodzice partycypowali między innymi

w następujących działaniach podejmowanych przez przedszkole:

● uczestnictwo w pedagogizacji,

● zaangażowanie w zbiórki charytatywne,

● przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach,

● pomoc w przygotowywaniu dzieci do uroczystości,

● zaangażowanie rodziców w preorientację zawodową,

● zaangażowanie w akcję "Cała Polska czyta dzieciom",

● przygotowywanie spektakli teatralnych dla dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola. Z ich udziałem są podejmowane następujące decyzje:

● zatwierdzenie regulaminu monitoringu,

● wydanie opinii o pracy nauczycieli kończących staż,

● podjęcie decyzji o przeznaczeniu pieniędzy pozyskanych np. z funduszów sołeckich, z 1% podatku

(przedszkole należy do fundacji Młodzi Młodym),

● wpływ na organizację niektórych uroczystości oraz akcji,

● wybór akcji charytatywnych: "Pola nadziei", udział w zbiórkach na fundację "Odzyskać radość",

WOŚP",

● wybór corocznego przedstawienia wykonywanego przez rodziców dla dzieci (w zeszłym roku była

"Calineczka").



Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy 11/14

      

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

Współpraca przedszkola z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci  służy ustalaniu wspólnych oddziaływań 

wspierających, adekwatnie do potrzeb i możliwości. W wyniku tego, rodzice kontynuują w domu np. ćwiczenia

zalecane przez specjalistów. Współpraca przedszkola z rodzicami ma formę systemową i dotyczy wszystkich

obszarów pracy przedszkola (dydaktyki, wychowania i opieki). Przedszkole wspólnie z rodzicami

lub w uzgodnieniu z nimi realizuje następujące działania zaspokajające potrzeby rozwojowe dzieci (trudności,

zainteresowania):

● prowadzenie zajęć specjalistycznych, np diagnozy i terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych,

● prowadzenie zajęć dodatkowych (zajęcia taneczne, język angielski),

● organizowanie uroczystości i imprez,

● organizowanie akcji charytatywnych, ekologicznych,

● zaangażowanie rodziców przy realizacji innowacji pedagogicznych oraz projektów.

Przedszkole uczestniczy w podnoszeniu  kompetencji wychowawczych rodziców, organizując szkolenia oraz

wspomaga materialnie poprzez dopłaty do posiłków i finansowanie zajęć realizowanych poza podstawą

programową wychowania przedszkolnego.

  

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

Rodzice chętnie wyrażają opinie na temat pracy przedszkola. Sposoby pozyskiwania opinii przez przedszkole są

skuteczne i dostarczają istotnych informacji do ustalenie wspólnego kierunku oddziaływań. Budowanie

partnerstwa z rodzicami służy  wzajemnemu zaufaniu przedszkola i rodziców niezbędnemu dla podejmowania

działań na rzecz rozwoju dziecka. Rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat działalności przedszkola

w następujący sposób:

● podczas zebrań rodziców,

● podczas spotkań z nauczycielami, dyrektorem,

● przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/ grupowych,

● telefonicznie, SMS, Messenger, poczta e-maili, wypełnianie ankiet, wrzucanie informacji

do anonimowej skrzynki, przez głosowanie nad propozycjami przedszkola.

Przedszkole uwzględnia opinie rodziców i wykorzystuje w planowaniu  i realizacji procesów edukacyjnych.

Pod wpływem opinii rodziców zorganizowano m. in.: 

● spotkanie dotyczące działań profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa (zajęcia z przedstawicielami

różnych zawodów  np. z policjantem, ratownikiem medycznym,
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● zajęcia kulturotwórcze organizowane przez rodziców dla dzieci (w ubiegłym roku szkolnym

wystawiono "Calineczkę", obecnie przygotowania do przedstawienia na Mikołajki),

● konkurs plastyczny we wszystkich grupach wiekowych,

● zakup zabawek i pomocy sugerowanych przez rodziców.
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Wnioski

1. Właściwa realizacja procesów edukacyjnych zapewnia rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem, współpraca

nauczycieli sprzyja uczeniu się dzieci od siebie i wpływa na doskonalenie pracy przedszkola.

2. Diagnoza potrzeb i możliwości wszystkich dzieci prowadzona we współpracy z rodzicami służy podejmowaniu

przez przedszkole adekwatnych form wspierania rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem.

3. Współudział rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzieci oraz spraw przedszkola, ma istotny

wpływ na zaangażowanie i czynne uczestnictwo w podejmowanych działaniach.
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