
Nadzór pedagogiczny

System Ewaluacji Oświaty

RAPORT Z EWALUACJI

PROBLEMOWEJ

GUMISIOWE PRZEDSZKOLE

Siemianowice Śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach



GUMISIOWE PRZEDSZKOLE 2/12

      

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: 14.12.2017 r., 15.12.2017 r.,18.12.2017 r.  przez zespół wizytatorów

ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Aleksandra Dyla - starszy wizytator, Renata Klementowska - starszy

wizytator. Badaniem objęto 14 dzieci (wywiad grupowy), 56 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 4

nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Dyrektorem przedszkola

i przedstawicielem organu prowadzącego, wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także

obserwacje  zajęć i przedszkola. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. 
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki GUMISIOWE PRZEDSZKOLE
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Siemianowice Śląskie

Ulica Ul. Ks. Jana Kapicy

Numer 2

Kod pocztowy 41-100

Urząd pocztowy Siemianowice Ślaskie

Telefon 322290958 lub 667951316

Fax

Www www.gumisioweprzedszkole.pl

Regon 24120448600000

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 75

Oddziały 4

Nauczyciele pełnozatrudnieni 4.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 18.75

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania przedszkola: "Gumisiowe Przedszkole" jest przedszkolem niepublicznym i mieści się

w dużym, wolnostojącym budynku usytuowanym w centrum miasta w Siemianowicach Śląskich. Otoczone jest

rozległym ogrodem stanowiącym doskonałe miejsce do zabaw rekreacyjno-ruchowych, jak i podglądaniu

przyrody. Do realizacji podstawy programowe wychowania przedszkolnego wykorzystuje przestronne,

estetyczne i dobrze wyposażone sale. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o prawidłowy rozwój dzieci,

dobrą adaptację i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Dzieci korzystają ze smacznych, zbilansowanych

i zdrowych posiłków, które przygotowywane są przez osoby z pasją i wiedzą z zakresu dietetyki. 
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Obraz pracy szkoły/placówki

"Gumisiowe Przedszkole" w Siemianowicach Śląskich posiada  bardzo dobre warunki do rozwijania dziecięcej

wyobraźni i kreatywności, zabaw badawczych i eksperymentowania. Sale zabaw są barwne, funkcjonalne.

Każda z sal utrzymana jest w żywych, dobrze skomponowanych ze sobą tonacjach kolorystycznych, co nadaje

im indywidualny, estetyczny wygląd. Przedszkole wyposażone jest w materiały i zabawki sprzyjające aktywnej

zabawie i uczeniu się dzieci. Wyposażenie jest systematycznie odnawiane i wzbogacane zarówno jeśli chodzi

o zabawki, jak i inne środki dydaktyczne. Wszystkie sale posiadają kąciki zainteresowań, które służą rozwijaniu

zdolności i wyobraźni u dzieci. Różnorodność zgromadzonych: zabawek, przyborów, materiałów przyrodniczych

i plastycznych, gier, instrumentów perkusyjnych czy książek, sprzyja pobudzaniu inwencji twórczej u dzieci.

Przedszkole systematycznie modernizuje swoje pomieszczenia i wyposażenie tak, by jak najbardziej

wykorzystać ich walory i stworzyć najlepsze warunki do zabawy i nauki dzieci. Przedszkole oferuje dzieciom

szerokie spektrum zajęć dodatkowych, np.: "Kuchcikowo", "Gimnastyka korekcyjna", "Aktywne słuchanie

muzyki według Batii Strauss", "Zajęcia plastyczne", "Dogoterapia", "Język angielski". Dzieci chętnie uczestniczą

w tych zajęciach i bardzo lubią realizować zadania dydaktyczne. Nauczyciele wspierają, rozwijają i motywują

aktywności dzieci poprzez stosowanie: różnych metod pracy, środków dydaktycznych,

systemów motywacyjnych. Rodzice bardzo dobrze orientują się w oferowanych przez przedszkole działaniach

mających na celu wspieranie rozwoju dzieci i chętnie angażują się w organizację różnych przedsięwzięć, np.:

"Festyn Rodzinny", "Sprintem do Maratonu", "Kolorowe dni w przedszkolu", "Akademia Aquafresch", wycieczki

i wyjścia do teatru, prezentacja zawodów, przygotowanie dekoracji. Przedszkole propaguje aktywności dzieci

w środowisku lokalnym poprzez udział w akcjach ekologicznych i zdrowotnych, a także biorąc udział w różnych

konkursach, olimpiadach, co przyczynia się do odnoszenia sukcesów przez dzieci.  Poprzez realizację

programów własnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, terapii logopedycznej, pracy wyrównawczej,

programów profilaktycznych, terapii pedagogicznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzieci mają

możliwość zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, rozwoju inteligencji wielorakich, uczą się

tolerancji, empatii, szacunku do niepełnosprawności, nabywają umiejętności społecznych. Przedszkolaki są

zachęcane przez nauczycieli do podejmowania własnych wyborów i dodatkowych zadań uwzględniających ich

szybsze tempo pracy, jednak nie jest to zjawisko powszechne. Mocną stroną przedszkola jest zapewnienie

dzieciom bezpiecznych i optymalnych warunków do rozwoju, indywidualne podejście, otwartość na ich

potrzeby. Wszyscy pracownicy w sposób systemowy dbają o bezpieczeństwo każdego dziecka, zamontowano

dodatkowe zabezpieczenia, domofon i monitoring. W ogrodzie dzieci mogą korzystać ze sprzętu, który posiada

niezbędne atesty i jest systematycznie modernizowany. Przedszkole współpracuje ze wszystkimi służbami

mundurowymi, które dbają o dobre przygotowanie dzieci do bezpiecznych zachowań. Dzieci biorą również udział

w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i próbnej ewakuacji. Od 2017 roku realizowany jest

w przedszkolu program edukacyjny "Porcja pozytywnej energii", który systematycznie wzbogaca u dzieci wiedzę

z zakresu zdrowego żywienia.  Prowadzone badania potwierdzają, że nauczyciele podczas realizowanych zajęć

kładą nacisk na uwrażliwianie na potrzeby innych, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

W sposób systemowy rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci, współpracując w tym

celu z rodzicami. Dzieci zbierają karmę dla zwierząt w  schronisku "Psitul" w Zabrzu i objęły wirtualną adopcją

kilka psów. Zakładają budki lęgowe i dokarmiają ptaki zimą. Najważniejszym celem wszystkich inicjatyw

i projektów przedszkola jest spójność działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, pracowników

niepedagogicznych i rodziców. Mocną stroną przedszkola jest również przygotowanie dzieci do posługiwania się
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językiem angielskim oraz kształtowanie umiejętności w zakresie czytania. W tym obszarze nauczyciele stosują

wiele nowatorskich metod i form pracy z dzieckiem. Kształcąc wczesne umiejętności czytania z pełnym

rozumieniem tekstu wprowadzono już w grupie trzylatków Odimienną Metodę Nauki Czytania wg dr Ireny

Majchrzak. W zakresie kształtowania pojęć matematycznych stosowana jest metoda Edyty

Gruszczyk-Kolczyńskiej, która sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także dobrze

przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który

zawiera najważniejsze informacje o przedszkolu wynikające z przeprowadzonych badań.
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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. 

Przedszkole organizuje szereg działań zapewniających dziecku ciągłość rozwoju na kolejnych etapach

edukacyjnych. Spójność procesów wspomagania rozwoju i edukacji z najważniejszymi umiejętnościami

opisanymi w podstawie programowej pozwala stymulować dzieci do indywidualnego rozwoju. Nauczyciele

w codziennych działaniach rozwijają u dzieci wszystkie niezbędne umiejętności i udzielają im wsparcia

w zakresie całościowego rozwoju. Poprzez różnorodne formy zajęć organizują wielokierunkową aktywność

dzieci, w tym doskonalenie posługiwania się językiem polskim i obcym. Dzieci komunikują się z dziećmi

i osobami dorosłymi, w sposób bezpieczny korzystają z przyborów i pomocy dydaktycznych. Samodzielnie

wykonują czynności samoobsługowe i higieniczne. Podczas zajęć zaobserwowano, że nauczyciele często

wzmacniają u dzieci poczucie własnej wartości. W przedszkolu zapewnia się wszystkim dzieciom warunki

do poznawania otaczającej rzeczywistości i swobodnego rozwoju poprzez zabawę i odpoczynek. Do mocnych

stron należy również zaliczyć wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, przygotowujące

do podjęcia nauki w szkole. W mniejszym stopniu udzielana jest indywidualna pomoc dzieciom przejawiającym

nieharmonijny rozwój, w szczególności przyspieszony. Z obserwacji zajęć wynika, że dzieci pracujące szybciej

nie zawsze miały możliwość wykonania dodatkowego zadania.

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

Procesy edukacyjne są spójne z warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Organizując

różnorodne sytuacje edukacyjne nauczyciele wykazują dużą dbałość o odpowiednie zagospodarowanie

przestrzeni. Podczas codziennych zajęć wykorzystują dostępne w przedszkolu środki dydaktyczne oraz stosują

aktywizujące metody i formy pracy. Szereg działań realizuje się w przedszkolu we współpracy z rodzicami.

W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej w przedszkolu dokonano szereg zmian organizacyjnych.

Wzbogacono wyposażenie przedszkola o nowe kąciki czasowe i stałe. Wprowadzono w salach dydaktycznych

nazewnictwa językowe, etykietowanie różnych przedmiotów. Zakupiono pomoce do nauki języków obcych

małych dzieci. Nauczyciel przedszkola uzyskał kwalifikacje do nauki języków obcych i zajęć logopedycznych.

W przedszkolu organizuje się dodatkowo kurs języka angielskiego dostosowany do możliwości dzieci i aktualnej

pracy przedszkola. Zorganizowano zajęcia fakultatywne, np.: umuzykalniające metodą Batii Strauss, rytmiczne,

plastyczne, gimnastykę z elementami gimnastyki korekcyjnej, dogoterapię. Planowane są lekcje muzyczne
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w NOSPR w Katowicach. Nauczyciele uwzględniają wszystkie wskazane w podstawie programowej warunki

i sposoby jej realizacji.

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

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

Monitorowanie i analizowanie nabytych wiadomości i umiejętności przez każde dziecko jest  powszechnym

działaniem nauczycieli.  Wdrażanie wniosków formułowanych na podstawie diagnozy możliwości każdego

dziecka wiąże się najczęściej z dostosowaniem tempa pracy do jego indywidualnych potrzeb. Dzieciom

z trudnościami udziela się pomocy we współpracy z rodzicami, którzy na bieżąco są informowani o postępach

w terapii. Nauczyciele podejmują szereg różnorodnych adekwatnych działań wynikających z rozpoznanych

możliwości każdego dziecka, np. organizują zajęcia dodatkowe tj.:  "Kuchcikowo", zajęcia plastyczne, zajęcia

z dogoterapii. Podczas zajęć ruchowych zauważano u niektórych dzieci wady postawy, zatem zorganizowano

zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Obserwacja zajęć wykazała, że nauczyciele proszą dzieci o wypowiedzenie się,

wykorzystują różnorodne techniki badawcze, dają im zwrotną informację. Szczególnie wartościowe jest

sprawdzanie, w jaki sposób dzieci wykonują zadania oraz zadawanie pytań wszystkim dzieciom. Jednak słabiej

przedstawia się dostosowanie indywidualnego wsparcia do zróżnicowanego tempa pracy dziecka, co potwierdzili

również ankietowani rodzice.
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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. 

Rodzice i nauczyciele zgodnie twierdzą, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. Na obserwowanych

zajęciach nauczyciele dbali o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Podczas wycieczki po

najbliższej okolicy przedszkolaki stosowały się do zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, były uważne

i zgłaszały nauczycielce zagrożenia. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są bezpieczne, urządzenia i sprzęty

dostosowane do wieku rozwojowego, w dobrym stanie technicznym, z odpowiednimi atestami i certyfikatami.

W salach dydaktycznych są różnorodne i atestowane zabawki, przybory do prac plastycznych, pomoce do zajęć

ruchowych i instrumenty muzyczne. Mocną stroną przedszkola jest powszechność działań w zakresie

monitorowania zagrożeń w zakresie realizacji podstawowych potrzeb dziecka. Dzieci czują się w przedszkolu

bezpiecznie, a relacje miedzy członkami społeczności przedszkolnej są bardzo dobre, opierają się

na współpracy, tolerancji, wzajemnym szacunku i zaufaniu. Nauczyciele i pracownicy przedszkola eliminują

zagrożenia i wzmacniają u dzieci pożądane zachowania. Dzieci uczą się odpowiedzialności za własne zachowania

oraz przestrzegają reguły zgodnej zabawy. 

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

Na wszystkich obserwowanych zajęciach dzieci wspólnie się bawią, często pomagają sobie, potrafią się wyciszyć

i wysłuchać instrukcje do zadania lub zabawy. Rodzice i pracownicy niepedagogiczni potwierdzają, że dzieci

starają się zachowywać zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie i przedszkolu, wzajemnie się kontrolują

w tym zakresie i zwracają uwagę na łamanie ustalonych zasad. W każdej sali znajduje się słowno-obrazkowy

kontrakt grupowy umieszczony w widocznym miejscu. W swoich wypowiedziach dzieci wykazały się wiedzą

w zakresie właściwych zachowań. Podczas zajęć nie zaobserwowano zachowań niezgodnych z przyjętymi

zasadami. Dzieci często stosowały formy grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam) i słuchały poleceń

nauczyciela. Podczas odwiedzania różnych miejsc użyteczności publicznej zachowywały się w sposób społecznie

unormowany. W czasie spaceru stosowały się do ustalonych zasad. Mocną stroną przedszkola jest ujednolicony

system oddziaływań wychowawczych i powszechność znajomości wśród dzieci oczekiwanych zachowań. Rodzice

wspierają nauczycieli w przyswajaniu przez dzieci obowiązujących norm, zachowań i postaw.
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Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

Nauczyciele często odnoszą się do ustalonych norm i zasad, gdy są one nieprzestrzegane. Organizacja pracy

przedszkola i wyposażenie sal, swobodny dostęp do zabawek i kącików zainteresowań wskazują, że dzieci mają

pozostawioną przestrzeń do samodzielności. Podczas zajęć zaobserwowano, że dzieci mają możliwość

dokonywania wyboru i podejmowania decyzji jedynie w niektórych sytuacjach (np.: decyzje o zabawie, sposobie

rozwiązania zadania, problemu). Podobnie wypowiedzieli się rodzice i przedszkolaki. Mocną stroną przedszkola

jest uczenie dzieci samodzielności podczas realizacji swoich działań. Przedszkolaki opiekują się młodszymi

kolegami, zwierzętami i ptakami, pielęgnują roślinki, dbają o przyrodę, pełnią dyżury podczas organizacji zajęć

i porządkowaniu sali. Powszechność działań nauczycieli w zachęcaniu dzieci do brania odpowiedzialności za

podejmowane zadania przyczynia się do kształtowania właściwych postaw. Mocną stroną przedszkola są dobre

relacje z rówieśnikami, które pozwalają dziecku osiągnąć sukces w działaniach zarówno indywidualnych jak

i zespołowych.

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

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

Przedszkole podejmuje szereg działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci w zakresie zagrożeń

oraz wzmacniania właściwych zachowań. Na zajęciach nie zaobserwowano zachowań odbiegających

od przyjętych w przedszkolu zasad. Nauczyciele wzmacniają właściwe zachowania dzieci przez ustalenie

katalogu wzmocnień dobrych zachowań i eliminowania złych. Dzieci nagradzane są w formie: pochwał w

obecności grupy i rodziców, naklejek, pieczątek, orderów, kolorowanek, znaczków naklejanych na tablicy

motywacyjnej, pierwszeństwa w zabawie, prowadzenia zajęcia ruchowego, przydzielania różnych, lubianych

przez dzieci funkcji. W celu niwelowania niepożądanych zachowań organizowane są rozmowy z dzieckiem

i dodatkowe zadania na rzecz grupy. Działania te są planowane i realizowane celowo we współpracy

z rodzicami. Mocną stroną przedszkola jest powszechność stosowania szerokiego katalogu sposobów

reagowania na zachowania niepożądane i metody wzmacniania pożądanych postaw, które skutecznie wpływają

na pozytywne relacja wśród dzieci. Obowiązujące w przedszkolu działania o charakterze

wychowawczo-profilaktycznym wskazują na celowość podejmowanych działań, które są pozytywnie postrzegane

przez rodziców i pracowników niepedagogicznych.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane,

ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

Przedszkole podejmuje szereg działań wychowawczych i profilaktycznych, które są adekwatne do zmieniających

się warunków i skuteczne w swoich oddziaływaniach. Efekty podejmowanych działań  są dostrzegane zarówno

przez dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców. Monitorowanie tych działań jest w przedszkolu prowadzone

w sposób systemowy. Rodzice w wywiadzie informują, że wspólnie z nauczycielami ustalają strategie

wychowawcze, analizują ich efekty. Ich zdaniem dzieci znają zasady zachowania w przedszkolu. Widoczne są

postępy dzieci nie tylko w kontekście umiejętności ale także w zakresie rozwijania dobrych nawyków

żywieniowych i zachowań prozdrowotnych. Dyrektor i nauczyciele po analizie efektów podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych dokonali modyfikacji w zakresie oferty zajęć dodatkowych. Ponadto
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wprowadzono projekty prozdrowotne (np. "Czyste powietrze wokół nas"). Mocną stroną przedszkola jest duże

zaangażowanie rodziców w analizie, ocenie i modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych. Przykładem

wspólnych działań wprowadzonych na podstawie wniosków z prowadzonych analiz może być akcja profilaktyki

jamy ustnej. 
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Wnioski

1. Relacje pomiędzy różnymi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność oparte są na wzajemnym szacunku

i zaufaniu, co pozytywnie wpływa na przyswajanie przez dzieci zasad obowiązujących w społeczności

przedszkolnej. Może to przyczyniać się do wzrostu zaangażowania rodziców we wspieranie działań nauczycieli,

w szczególności w zakresie oddziaływań wychowawczych i dobrych relacji między dziećmi.

2. Duża samodzielność i aktywność dzieci nie zawsze wykorzystywana jest podczas wyboru przez nich sposobu

wykonywania zadań w trakcie różnorodnych zajęć dydaktycznych. Zwiększenie ilości zajęć dających dzieciom

wybór może przyczynić się do wzrostu ich poczucia wartości oraz decyzyjności w różnych codziennych

sprawach.

3. Umiejętność zachowania się w różnych miejscach użyteczności publicznej i chęć pomagania innym są zasługą

nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych i rodziców, którzy wspólnie ustalają zasady

obowiązujące w przedszkolu i stosują jednolite oddziaływania wychowawcze. Przekłada się to w efekcie

na dobre uspołecznienie dzieci i dużą ich aktywność edukacyjną w środowisku lokalnym.

4. Nauczyciele organizują odpowiednio do potrzeb dzieci różnorodne sytuacje edukacyjne, które sprzyjają

nabywaniu w trakcie zabawy wiadomości i umiejętności wskazane w podstawie programowej. Dzieci pracujące

szybciej od innych nie zawsze mogą realizować dodatkowe zadania, co może obniżać ich poziom motywacji.

Różnicowanie stopnia trudności zadań stosownie do indywidualnych możliwości psychoruchowych dzieci może

przyczynić się do rozwoju zdolności i uzdolnień.

5. Systematyczne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, stosowanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem,

wykorzystanie szerokiej gamy środków dydaktycznych i właściwie zagospodarowanego ogrodu, pozwala

na opanowanie przez dzieci najważniejszych umiejętności opisanych w podstawie programowej.

6. Nauczyciele stosują metody aktywizujące, aby skutecznie zachęcać wychowanków do samodzielności

i kreatywności. Dzieci proponują zabawy, opiekują się zwierzętami, pielęgnują rośliny, wspólnie z nauczycielem

dekorują sale, uczestniczą w konkursach, uroczystościach miejskich i imprezach przedszkolnych. W opinii

rodziców dzieci są bardzo samodzielne i potrafią zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami.
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