
Nadzór pedagogiczny

System Ewaluacji Oświaty

RAPORT Z EWALUACJI

PROBLEMOWEJ

Katolickie Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"

Nowy Sącz

Kuratorium Oświaty w Krakowie



Katolickie Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" 2/19

      

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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie

podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-01-2016 - 08-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Józef Wojas, Kazimierz Gargula. Badaniem objęto 11 dzieci (wywiad grupowy), 77

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 8 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem przedszkola, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola oraz pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć oraz przedszkola. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje następujące wymagania:

1) Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci;

2) Dzieci są aktywne;

3) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli 

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
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Obraz placówki

Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Ochronka" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Nowym Sączu, zostało

wybudowane przy parafii Św. Rocha, jako żywy pomnik - wotum wdzięczności za wizytę Ojca Świętego Jana

Pawła II na Sądecczyźnie. Rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2003/2004. W następnych latach

uległo rozbudowie, a w chwili obecnej w 5 oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych jest 146 dzieci.

Założenia koncepcji odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci, oczekiwania środowiska, a  w szczególności

uwzględniają specyfikę pracy przedszkola opartą na myśli pedagogicznej patrona bł. Edmunda Bojanowskiego,

która polega na tym, że dziecko jest postrzegane jako osoba integralna, całościowa - nie można zaniedbać

żadnej jego sfery. Zwraca się uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych dzieci, a jednocześnie - w miarę

wzrastania dziecka - potrzebę wprowadzania coraz większej ilości zajęć praktycznych i dydaktycznych.

Atrakcyjna oferta edukacyjna zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych

i przyjaznych, a także bardzo dobrze przygotowuje ich do podjęcia dalszej edukacji. Rodzice wybierając

przedszkole w pełni akceptują kierunki pracy "Ochronki", aktywnie biorą udział w życiu przedszkola, angażując

się w różnorodne działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci.

Wszystkie dzieci są zachęcane do podejmowania różnego rodzaju aktywności i są wdrażane do samodzielnego

wykonywania zadań. Bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola, opowiadają rodzicom o tym, co robili

w przedszkolu i często kontynuują poznane zabawy w domu. Nauczyciele wykazują się otwartością

na inicjatywy dzieci, które wykorzystują do realizowania działań służących ich rozwojowi. Przedszkolaki

uczestniczą i włączają się w oprawę liturgiczną nabożeństw i uroczystości religijnych. Przedszkole jest

organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu "Przegląd piosenki patriotycznej" (zasięg – miasto Nowy Sącz),

seansów bajkowych dla zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz "Biegu św. Rocha".

Nauczyciele w różnorodny sposób rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci: prowadzą obserwacje, rozmawiają

z dziećmi i rodzicami, analizują informacje zawarte w kartach zgłoszeniowych i innej dokumentacji, np. z opinie

poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyniki diagnozy logopedycznej. Na tej podstawie jest

opracowywana oferta obejmująca oprócz zajęć realizujących podstawę programową także: chórek dziecięcy

"Scholka", zajęcia rytmiczne, język angielski czy religię. Wszyscy ankietowani rodzice są usatysfakcjonowani

wsparciem w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań swoich dzieci, a także wsparciem w pokonywaniu trudności.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Katolickie Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"
Patron bł. Edmund Bojanowski

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Nowy Sącz

Ulica Dąbrówki

Numer 32

Kod pocztowy 33-300

Urząd pocztowy Nowy Sącz

Telefon 185474003

Fax

Www ochronka.com

Regon 04006227000000

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 146

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 11.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.50

Średnia liczba uczących się w oddziale 29.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.27

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat Nowy Sącz

Gmina Nowy Sącz

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom podstawowy:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Dzieci są aktywne

Poziom podstawowy:

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele
stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Poziom wysoki:

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom podstawowy:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną
każdego dziecka.

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

Poziom wysoki:

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
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Wnioski

1. Przedszkole realizuje znaną i akceptowaną przez rodziców koncepcję pracy opartą na myśli

pedagogicznej patrona bł. Edmunda Bojanowskiego.

2. Wszystkich rodziców satysfakcjonuje fakt, iż ich dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach

prowadzonych w przedszkolu, w czasie których mają stworzone bardzo dobre warunki do rozwijania

różnorodnych aktywności, w tym także na rzecz środowiska lokalnego.

3. Każde dziecko jest w przedszkolu traktowane indywidualnie i otrzymuje wsparcie odpowiednie

do jego potrzeb i możliwości.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole posiada koncepcję pracy, która oparta jest na myśli pedagogicznej  bł. Edmunda

Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Działania

realizujące koncepcję pracy przedszkola uwzględniają jego specyfikę, wynikają z rozpoznawanych

potrzeb rozwojowych dzieci i odpowiadają zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego.

Rodzice znają koncepcję pracy i w pełni ją akceptują oraz partycypują w jej modyfikowaniu. Chętnie

i licznie włączają się w organizację uroczystości przedszkolnych i środowiskowych z udziałem dzieci,

prezentują im własne zawody, uczestniczą w planowaniu i realizowaniu zadań związanych

z kształtowaniem postaw patriotycznych.

Obszar badania:  Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną

koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Z deklaracji dyrektora i nauczycieli wynika, że najważniejszymi założeniami pracy przedszkola jest integralne

wychowanie w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości. W związku z tym w przedszkolu zwraca się

szczególną uwagę na rozwój osobowości wychowanków, poprzez wprowadzanie ich w świat wartości moralnych,

społecznych i kulturalnych. Koncepcja oparta jest na myśli pedagogicznej założyciela Zgromadzenia Sióstr

Służebniczek Najświętszej Marii Panny bł. Edmunda Bojanowskiego, uwzględnia indywidualne potrzeby

i możliwości dziecka w danym okresie jego rozwoju. Zwraca się uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych

dzieci i jednocześnie - w miarę wzrastania dziecka - potrzebę wprowadzania coraz większej ilości zajęć

praktycznych i dydaktycznych. „Ochronka” zapewnia każdemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju

samodzielności, uzdolnień, możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych

i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Właściwe miejsce zajmuje dialog z rodziną i środowiskiem

wzrastania dziecka. Przedszkole poprzez szereg działań przyczynia się do integracji rodzin i lokalnej

społeczności. Podejmowane działania są spójne z założeniami koncepcji oraz odpowiadają na potrzeby

rozwojowe dzieci. W trakcie zajęć nauczyciele wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy.

Przykładami działań realizującymi koncepcję pracy przedszkola, które uwzględniają zidentyfikowane

oczekiwania środowiska oraz specyfikę pracy przedszkola jest między innymi czas funkcjonowanie przedszkola

(od 6.30 do 16.30), kształtowanie postaw patriotycznych (Dzień Małego Polaka z okazji Święta Odzyskania

Niepodległości, wizyty na cmentarzu wojskowym z 1914 r.), kultywowanie tradycji (dzielenie się opłatkiem,

składanie życzeń, wspólne kolędowanie, tradycje wielkanocne) oraz wychowanie w oparciu o wartości

chrześcijańskie (modlitwa przed zajęciami, przed i po posiłku, uczenie pozdrowień chrześcijańskich),



Katolickie Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" 9/19

      

prowadzenie "Scholki" przedszkolnej, uczestnictwo dzieci w Grupie Pomocników Maryi, świętowanie Dnia

Patrona (listopad) poprzez uczestnictwo w Mszy Świętej oraz przygotowanie uroczystej oprawy liturgicznej

przez dzieci ich rodziców.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Z badania wynika, że rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola i w pełni ją akceptują. Jest im

przedstawiana podczas zebrań na początku roku szkolnego zarówno przez dyrektora jak i wychowawczynie

grup. Dostępna jest także na stronie internetowej przedszkola, a w wersji papierowej przy wejściu

do przedszkola. Rodzice za najważniejsze w pracy przedszkola uznają:

- wszechstronny rozwój dzieci ukierunkowany na wychowanie w wierze chrześcijańskiej, w duchu miłości

do ojczyzny,

- budowanie przyjaźni, więzi między dziećmi, rodzicami i pracownikami przedszkola,

- rozbudzanie u dzieci ciekawości świata,

- rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.

Podkreślają rodzinną atmosferę, bardzo dobrą współpracę przedszkola z rodzicami. W pracy z dziećmi podoba

się im: troska o zapewnienie bezpieczeństwa, organizacja różnorodnych zajęć dodatkowych - zarówno

wspomagających jak i rozwijających zainteresowania dzieci: logopedyczne, językowe, rytmiczne, plastyczne

oraz chór dziecięcy „Scholka”. Ważne jest ponadto bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki

w szkole. Jak podkreślają w wywiadzie, przedszkole posiada doskonałą bazę - przestronny budynek, 2 place

zabaw, własna kuchnia, a przy parafii sala kinowo-teatralna. Jest też bardzo dobrze wyposażone w pomoce

dydaktyczne. Dodają, iż od początku funkcjonowania przedszkola cieszy się ono bardzo dobrą opinią, o czym

świadczy m.in. systematycznie zwiększająca się liczba dzieci (rok 2003 jedna grupa, rok 2010 cztery grupy,

obecnie pięć grup) i nie wymaga zmian w swoim funkcjonowaniu z wyjątkiem dalszego zwiększenia ilości

miejsc.

W wymaganiu "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

W przedszkolu podejmuje się działania mające na celu partycypację rodziców w modyfikacji koncepcji jego

pracy. Rodzice mogą wyrażać swoją opinię, zgłaszać wnioski i spostrzeżenia, nie tylko na temat głównych

założeń pracy przedszkola, ale również na temat prowadzonych zajęć czy podejmowanych działań. Z deklaracji

dyrektora, nauczycieli oraz rodziców wynika, że ma to miejsce podczas zebrań grupowych oraz spotkań

okolicznościowych. Z badania wynika, że rodzice głównie korzystają z możliwości wzmacniania niektórych

działań wynikających z koncepcji pracy przedszkola. Wszyscy respondenci zgodnie informują, że z inicjatywy

rodziców w ostatnich latach:

- wydłużono czas pracy przedszkola (do godz. 16.30),

- zwiększano liczbę godzin zajęć logopedycznych – zatrudniono drugiego logopedę,

- organizowane są zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów oraz spotkania z pracownikami opieki
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społecznej,

- prowadzone są konsultacje w sprawie wycieczek, wyjazdów, uroczystości, np. wynikiem wspólnych uzgodnień

jest ubieranie dzieci w biało-czerwone stroje w „Dzień Polski i Polaka” (jako dzień patriotyzmu).

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice chętnie i licznie uczestniczą w działaniach realizujących

koncepcję pracy przedszkola poprzez podejmowanie różnorodnych zadań zarówno na etapie planowania, jak

i realizacji. Ściśle współpracują z nauczycielami w zakresie wsparcia dzieci w ich właściwym rozwoju, czego

rezultatem jest ujednolicenie oddziaływań i ich efektywność. Rodzice angażują się w organizację różnych

uroczystości i imprez przedszkolnych, np. oprawa niedzielnych mszy św., „Dzień Patrona”, jasełka, „Dzień

Rodziny”, „Dzień Babci i Dziadka”, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Chętnie włączają się w edukację

przedszkolaków prezentując wykonywane zawody (np. pielęgniarki, policjanta, strażaka) oraz pasje z różnych

obszarów swojej działalności (np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy filmowania

uroczystości). Aktywnie wspierają organizację wycieczek edukacyjnych i służą swoją pomocą w zapewnieniu

dzieciom odpowiedniej opieki. 
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele powszechnie zachęcają dzieci do podejmowania różnego rodzaju aktywności i wdrażają

do samodzielnego wykonywania zadań. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola,

opowiadają rodzicom o tym, co robili w przedszkolu i często kontynuują poznane zabawy w domu.

Nauczyciele wykazują się otwartością na inicjatywy dzieci, które wykorzystują do realizowania

działań służących ich rozwojowi. Uczestnictwo dzieci w różnorodnych działaniach prowadzonych

na rzecz społeczności lokalnej jest powszechne.

Obszar badania:  Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w

nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności.

Zaangażowanie dzieci w zajęcia jest powszechne. Nauczycielki na wszystkich obserwowanych zajęciach (8)

podejmowały liczne działania mające na celu rozwijanie aktywności dzieci, m.in. wprowadzały tajemniczą

atmosferę, wykorzystywały zainteresowania i umiejętności dzieci dotyczące sportów zimowych, dobierały

zadania do możliwości dzieci, dostosowywały je do stopnia aktywności dzieci w danych zajęciach. Często

zmieniały rytm i rodzaj zajęć, a przede wszystkim doceniały ich zaangażowanie - oceniały i chwaliły je:

"pięknie", "piątka", „brawo”, "ślicznie", "świetnie", "wspaniale" lub wspólnymi brawami. Działania te wpłynęły

na bardzo wysokie zaangażowanie wszystkich dzieci na wszystkich obserwowanych zajęciach (8). Dzieciom

na zajęciach, o czym mówiły po ich zakończeniu, podobało się wszystko, a najbardziej różne zabawy: rzucanie

kulek do kosza, pieczenie ciasteczek, jazda na nartach; zabawa w ratownika, jeżyka, muchy i pająka, króla

ciszy; śpiewanie, kolorowanie i przypinanie obrazków. Zdaniem rodziców, partnerów przedszkola i pracowników

niepedagogicznych dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole. Bardzo lubią

zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne. Lubią śpiewać w „Scholce”, występować w teatrzykach w przedszkolu,

oglądać spektakle w sali kinowo-teatralnej, a także brać udział w konkursach. Same dzieci informują,

że w przedszkolu najbardziej lubią bawić się klockami, rysować, zabawę karnawałową, zajęcia z religii,

angielskiego i rytmiki. W ocenie wszystkich rodziców ich dzieci bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola

(wykres 1j), a dowodem na to jest fakt, że ich dzieci z pasją opowiadają o tym co robiły w przedszkolu,

powielają w domu wiele zachowań, zabaw i umiejętności wyniesionych z przedszkola oraz bardzo dobrze się

rozwijają (wykres 1o). 
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Działania wszystkich nauczycieli w zakresie wdrażania dzieci do samodzielności są powszechne. Wskazują na to

zarówno wypowiedzi dyrektora, pracowników niepedagogicznych jak również obserwacja zajęć. Podstawowymi

sposobami na wdrażanie dzieci do samodzielności jest:

1) stwarzanie sytuacji, w których dzieci mają do wykonania zadania dostosowane do ich wieku i możliwości, np.

czynności higieniczne, ubieranie się podczas wyjścia na wycieczki i spacery,

2) organizowanie prac i czynności porządkowych – sprzątanie po leżakowaniu - każde dziecko samodzielnie

składa kocyk, podaje materacyk i ubiera się,

3) pełnienie dyżurów w sali zajęć, jadalni – dzieci starsze odnoszą naczynia we wskazane miejsce,

4) zachęcanie do samodzielnego organizowania sobie warsztatu pracy – przyniesienia kredek i innych

materiałów,

5) wzmocnienia pozytywne – pochwały na forum grupy lub rodziców, nagradzanie brawami, naklejką

motywującą lub pieczątką.

Poza tym prowadzone są rozmowy z rodzicami na temat znaczenia samoobsługi i możliwości rozwojowych

dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci podczas rozmowy opowiadały, że w przedszkolu samodzielnie malują,

rysują, bawią się, wykonują czynności samoobsługowe (myją ręce, ząbki, ubierają się). Na wszystkich

obserwowanych zajęciach dzieci były zachęcane do samodzielności. Tworzone były - z różną częstotliwością,

w zależności od rodzaju zajęć - sytuacje do samodzielnego wyboru zabawy.

W wymaganiu "Dzieci są aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące

dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Nauczyciele wykazują się otwartością na inicjatywy dzieci, które wykorzystują do realizowania działań służących

rozwojowi dzieci. Z informacji dyrektora i pracowników niepedagogicznych wynika, że  dzieci mają możliwość

samodzielnego wyboru zabawy, zabawki, prowadzenia różnych działań twórczych, konstrukcyjnych

i manipulacyjnych, dobierania partnerów do zabawy, a także prezentowania własnych pomysłów. Podczas

wszystkich obserwowanych zajęć (8) dzieci miały możliwość podejmowania działań wynikających z ich

inicjatywy, a nauczycielki wykazywały się otwartością na ich pomysły. Dzieci wybierały spośród zbioru obrazków

te, o których chciały opowiadać, przedstawiały wymyślone przez siebie ruchy naśladujące zjazdy na sankach,

nartach, wykonywanie różnych czynności w kuchni, zachowanie się zwierząt, ptaszków. Dzieci zadawały

pytania, wyrażały własne opinie i pomysły, wybierały rówieśników, zabawki i miejsca do zabawy. Nauczyciele

pozwalali na podejmowanie inicjatyw, udzielali wyjaśnień, a propozycje dzieci wykorzystywali do formułowania

wniosku, poszerzenia zadania o kolejne elementy, a także poznawania i wzbogacania ich wiedzy o sportach

zimowych. Na korytarzach przedszkola oraz w salach zajęć znajduje się bardzo wiele wytworów artystycznych

dzieci, np. wystawy prac plastycznych (ten sam temat, np. zima, święta Bożego Narodzenia, ale wykonane są

różnymi technikami wg. pomysłów dzieci -  kredkami, farbami, wyklejanki z wykorzystaniem różnych

materiałów oraz prace przestrzenne). W salach jest wiele prac konstrukcyjnych z klocków wykonanych przez

dzieci. Przedszkolaki uczestniczą w konkursach ogólnopolskich i międzyprzedszkolnych, o czym świadczą

wyeksponowane dyplomy, np. III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Jak paciorki różańca" czy I miejsce

w międzyprzedszkolnym konkursie "Mój przyjaciel miś". Ponadto przedszkole brało udział w projekcie "Służyć
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i wychowywać do miłości" (2014 r.).

Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Dzieci powszechnie uczestniczą w różnorodnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej. W opinii

respondentów (dyrektora, rodziców, partnerów), są to działania mające na celu wychowanie religijne,

kultywowanie tradycji, uwrażliwienie na potrzeby innych, kształtowanie postaw patriotycznych i zachowań

proekologicznych oraz integrację rodziców i środowiska lokalnego. Dzieci uczestniczą i włączają się w oprawę

liturgiczną nabożeństw i uroczystości religijnych, brały udział w nabożeństwach różańcowych, adoracjach,

procesjach, odpustach, roratach oraz jasełkach dla parafian. Przedszkole jest organizatorem

międzyprzedszkolnego konkursu "Przegląd piosenki patriotycznej" (zasięg - miasto Nowy Sącz), seansów

bajkowych dla zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz „Biegu św. Rocha” (biorą w nim udział dzieci z rodzicami).

W przedszkolu z udziałem społeczności lokalnej organizowane są uroczystości, np. „Dzień Rodziny”, „Dzień

Babci i Dziadka” czy święto patrona przedszkola. Dzieci z przedszkola angażują się w działalność grupy

modlitewnej „Dzieci fatimskie”. "Ochronka" współpracuje ze szkołą podstawową, w której podejmuje realizację

obowiązku szkolnego większość dzieci (przychodzą do szkoły na zajęcia otwarte – poznają szkołę, prezentują

swoje umiejętności, uczestniczą w festynie szkolnym). We współpracy z MORD w Nowym Sączu poznawały

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zaopatrzyły babcie i  dziadków w opaski odblaskowe. 
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu w sposób systemowy i różnorodny diagnozuje się każde dziecko. Na tej podstawie

dostosowuje się ofertę wychowania przedszkolnego do potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka.

Codzienna praca przedszkola opiera się na koncepcji pracy z dziećmi według patrona Bł. Edmunda

Bojanowskiego. Satysfakcja rodziców ze wsparcia, jakie otrzymują ich dzieci w „Ochronce”, jest

wyższa, niż w innych badanych przedszkolach.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

W przedszkolu systemowo rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego dziecka.

Nauczyciele w wywiadzie wymieniają najważniejsze sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci:

obserwacja dziecka, rozmowa z dziećmi i rodzicami, analiza kart zgłoszeniowych i innej dokumentacji (dzieci

z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyniki diagnozy logopedycznej) i in. Za najważniejsze

potrzeby rozwojowe dzieci uznali potrzeby: ruchu, bezpieczeństwa, zabawy, miłości, uznania, odpoczynku oraz

indywidulanej pracy – indywidulanego podejścia. Z informacji przekazanych przez dyrektora wynika, iż

w bieżącym roku szkolnym wsparcie otrzymały wszystkie dzieci, a w szczególności w zakresie: pomocy

finansowej (ok. 20 dzieci), terapii logopedycznej  (81 dzieci - terapia indywidualna), rozwoju uzdolnień

plastycznych i muzycznych (10 dzieci). Prawie wszyscy ankietowani rodzice (65 z 70) stwierdzili, że nauczyciele

rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci przynajmniej kilka razy w roku (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji

działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

W „Ochronce” podejmowane są adekwatne działania do rozpoznanych potrzeb i sytuacji dzieci, o czym świadczy

oferta przedszkola. Obejmuje ona zarówno zajęcia wspomagające, jak również rozwijające uzdolnienia dzieci.

Przedszkolaki uczestniczą m. in. w zajęciach dodatkowych - „Scholka”, rytmika, język angielski czy religia.

Ważne dla przedszkolaków jest występowanie na profesjonalnej scenie w sali kinowo-teatralnej (tam oglądają

również spektakle i seanse filmowe).

Nauczycielki w rozmowie po obserwowanych zajęciach wymieniały działania, które były podejmowane

na podstawie wcześniej rozpoznanych potrzeb. Najczęściej były to dbałość o miłą i życzliwą atmosferę,

wzbogacanie słownictwa, wyrabianie wytrwałości w dążeniu do celu, dbałość o atrakcyjność zajęć, a także

aktywizowanie dzieci poprzez motywowanie pochwałami, brawami czy pieczątkami. Zarówno nauczyciele,

rodzice jak i partnerzy przedszkola zwracają uwagę na systematyczne wykorzystanie bogatej bazy przedszkola. 
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W wymaganiu "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej

sytuacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Przedszkole zapewnia adekwatne wsparcie dzieci w stosunku do ich potrzeb. Wszyscy ankietowani rodzice (70)

deklarują, że ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwijania uzdolnień i zainteresowań, pokonywaniu

trudności, a nauczycielki motywują dzieci poprzez akceptację i wiarę w ich możliwości (wykresy 1j- 3j). Należy

dodać, iż ocena rodziców w zakresie otrzymywanego w „Ochronce” wsparcia jest wyższa niż w innych badanych

przedszkolach.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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