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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 6-06-2016 - 8-06-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli: Lucyna Opoń i Mirosław Mańkowski. Badaniem objęto 85 dzieci (rozmowy po obserwacjach,

rozmowy swobodne), 57 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki i przedstawicielem samorządu lokalnego, wywiad

grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola i z pracownikami niepedagogicznymi, obserwacje zajęć,

obserwacje przedszkola i analizę danych zastanych. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania Analiza danych zastanych

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

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

Raport przedstawiony poniżej dotyczy zewnętrznej ewaluacji problemowej przeprowadzonej

w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu, zawiera dane zebrane podczas badań oraz ocenę stopnia

spełniania przez przedszkole wymagań.

Przedszkole Gminne w Iwoniczu jest prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój. Aktualnie uczęszcza do niego 98

dzieci z gminy Iwonicz-Zdrój. W przedszkolu pracuje 8 nauczycieli i 5 pracowników niepedagogicznych.

Przedszkole posiada zadbany plac zabaw na bieżąco modernizowany, na którym znajduje się piaskownica oraz

sprzęt rekreacyjny zachęcający do spontanicznej zabawy. Bezpieczna baza i wyposażenie placówki sprzyjają

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie

dla wszystkich dzieci (własna stołówka), możliwość zabawy i rekreacji, połączonych z edukacją na placu zabaw.

Placówka jest wyposażona w różnorodne pomoce edukacyjne i atrakcyjne zabawki, powszechnie dostępne dla

dzieci. Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, upowszechnia prawa i obowiązki dziecka (Kodeks

Przedszkolaka) oraz udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej. Dzieci biorą udział

w zajęciach języka angielskiego, religii i logopedycznych.

Koncepcja pracy przedszkola jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka, odzwierciedlają ją słowa

"Tak naprawdę to są dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą - skrzydła".

Kadra i dobrze wyposażona baza placówki umożliwia wychowankom poznawanie radości płynącej ze wspólnej

zabawy, nawiązanie dobrych relacji z kolegami, odkrywanie i stopniowe rozumienie otaczającego świata jak

również naukę samodzielności i rozwijanie różnorakich aktywności. Nauczyciele dbają o swój rozwój zawodowy

zdobywając nowe kompetencje, doskonalą swój warsztat pracy w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach

i warsztatach. Wszyscy pracownicy starają się, by dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie, spędzały czas

radośnie, zdobywały nowe umiejętności, rozwijały swoje zdolności i zainteresowania, nauczyły się być mądre

i odważne na miarę swoich możliwości i wieku. Społeczność przedszkola tworzy rodzinę zainteresowaną ciągłym

rozwojem i doskonaleniem jakości pracy placówki.

Realizowane w przedszkolu programy autorskie i projekty ogólnopolskie służą wspomaganiu rozwoju dzieci

i inspirowaniu ich do twórczego działania.

Dzieci rozwijają swoją aktywność poprzez udział w konkursach, przeglądach i festiwalach twórczości dziecięcej

organizowanych przez różne instytucje, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wychowankowie przedszkola są

widoczni podczas obchodów dni świątecznych, spacerów i wycieczek po okolicy, rodzinnych imprez

i uroczystości, na których chwalą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami (Pasowanie na przedszkolaka,

Dzień Nauczyciela, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa powiązana

z Dniem Babci i Dziadka, Dzień Rodziny z zakończeniem roku przedszkolnego i pożegnaniem starszaków).

Efekty pracy przedszkola są prezentowane na stronie internetowej przedszkola oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące placówki znajdą Państwo w dokumencie "Raport z ewaluacji

problemowej – Przedszkole Gminne w Iwoniczu". Zapraszamy do lektury.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki PRZEDSZKOLE GMINNE W IWONICZU
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Iwonicz

Ulica Długa

Numer 52

Kod pocztowy 38-440

Urząd pocztowy Iwonicz Zdrój

Telefon 0134350626

Fax 0134350626

Www

Regon 37118019600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 98

Oddziały 4

Nauczyciele pełnozatrudnieni 6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.77

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 16.33

Województwo PODKARPACKIE

Powiat krośnieński

Gmina Iwonicz-Zdrój

Typ gminy gmina miejsko-wiejska



PRZEDSZKOLE GMINNE W IWONICZU 6/17

      

Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

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.

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Poziom podstawowy:

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz
podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności
podejmowanych przez przedszkole działań.

Poziom wysoki:

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.
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Wnioski

1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej edukacji przedszkolnej, dobór dostosowywanych do dzieci,

zróżnicowanych, aktywizujących metod i form pracy oraz realizowane w przedszkolu wewnętrzne

i zewnętrzne programy i projekty skutecznie wpływają na ich zaangażowanie i rozwijanie

różnorodnych aktywności w zajęciach edukacyjnych, pierwsze wybory i inicjatywy oraz

samodzielność. 

2. Dzieci są aktywne na zajęciach przedszkolnych i terenowych, podczas działań charytatywnych,

pomocowych, ekologicznych oraz występów artystycznych w imprezach, uroczystościach,

konkursach przedszkolnych i środowiskowych, co doceniają rodzice i partnerzy przedszkola.

3. Przedszkole upowszechnia informacje o wartości edukacji przedszkolnej oraz we współpracy

z instytucjami lokalnymi prowadzi celowe działania wpływające na wszechstronny rozwój dzieci

i wzmacniające pozytywny wizerunek placówki w środowisku.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zaangażowanie dzieci w zabawach i zajęciach przedszkolnych jest powszechne. Wychowawcy

zachęcają dzieci do różnych rodzajów aktywności, powszechnie przygotowują je do samodzielności,

są otwarci na inicjatywy wychowanków, które wykorzystują do ich rozwoju. Dzieci uczestniczą

w różnorodnych działaniach na rzecz lokalnego środowiska.

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 zabawach i zajęciach przedszkolnych jest powszechne. Wychowawcy

zachęcają dzieci do różnych rodzajów aktywności.

Zdaniem prawie wszystkich ankietowanych rodziców (49/50) dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach

prowadzonych w przedszkolu (Wykres 1j), świadczą o tym głównie chętne chodzenie do przedszkola i tęsknota

za nim, pozytywne opowiadanie o przedszkolu w domu, dostrzegany rozwój dzieci oraz nauka nowych

sprawności i umiejętności (Wykres 1o). Partnerzy przedszkola i pracownicy niepedagogiczni również wskazują

na chętne uczestniczenie dzieci w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Według rodziców dzieci najchętniej

uczestniczą w zajęciach języka angielskiego (ciekawych), religii (przystępnych), manualnych, artystycznych,

przedstawieniach, teatrzykach oraz grach i zabawach.

W obserwowanych zajęciach (wszystkich lub większości):

• wszystkie dzieci były zaangażowane, wchodziły relacje z innymi dziećmi,

• wszystkim dzieciom podobały się różnorodne zabawy z rówieśnikami i wychowawcami (np. doświadczenia

z piaskiem, wykonywanie prac plastycznych, taniec i śpiewanie piosenek, zgadywanie nazw angielskich

na podstawie kart obrazkowych i dźwięków),

• wychowawcy skutecznie angażowali dzieci.

Do zabaw i zajęć najbardziej lubianych przez dzieci w przedszkolu należą także (oprócz wymienionych po

obserwacjach zajęć) zabawy na przedszkolnym placu zabaw, w kąciku lalek, słuchanie jak pani czyta

lub opowiada i zabawy przy muzyce (wg wypowiedzi dzieci).

Wychowawcy skutecznie motywują dzieci do podejmowania różnorodnych rodzajów aktywności przez (wg

obserwacji zajęć, wypowiedzi dyrektora i nauczycieli):

• zachęcanie do samodzielności podczas różnych czynności samoobsługowych, wyjść na spacery i do ogrodu,

przygotowania się do zajęć ruchowych, pełnienia dyżurów i innych ról w grupie, także do wykonania różnych

prac według własnego pomysłu,
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• stosowanie różnorodnych, aktywnych metod i form pracy oraz pomocy edukacyjnych (m. in. inscenizacje,

zgadywanki, gry i zabawy edukacyjne i ruchowe, proste obserwacje i eksperymenty przyrodnicze, techniki

parateatralne i relaksacyjne, elementy programu „Klucz do uczenia się” opartego na teorii inteligencji

wielorakich),

• zapraszanie ciekawych osób i prezentowanie różnych zawodów (np. listonosz, policjant, strażak, higienistka,

lekarz, fryzjer, kominiarz, weterynarz, piekarz, studenci automatyki – zabawy dzieci z robotami wykonanymi

przez studentów),

• organizowanie aktywności ruchowej i poznawczej przez gry i zabawy na placu zabaw, spacery i wycieczki po

okolicy (np. zakład przyrodoleczniczy w Iwoniczu-Zdroju, biblioteka w Krośnie i jej multimedialna filia, pałac

Załuskich w Iwoniczu, gospodarstwo w Godowej),

• umożliwianie uczestnictwa w teatrzykach, konkursach wewnętrznych (recytatorski, na najładniejszą kartkę

świąteczną, palmę wielkanocną) i zewnętrznych (np. ,,Żaczek przedszkolaczek na scenie”),

• tworzenie możliwości występów artystycznych i prezentacji zdolności i talentów w  imprezach

i uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych (Jubileusz Złotych Godów, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela,

pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Wigilia, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka

z zabawą karnawałową, Święto Niepodległości, Dzień Flagi, „Kolorowe dni”- marchewki, wody, wiosny, Święto

Rodziny z zakończeniem roku przedszkolnego, festyny rodzinne na ogrodzie przedszkolnym połączone z Dniem

Zdrowego Żywienia),

• włączanie dzieci w akcje i działania np. czytelnicze („Cała Polska czyta dzieciom”), świąteczne (wykonywanie

ozdób i kartek świątecznych), ekologiczne („Sprzątanie świata”, segregowanie śmieci, zbiórka makulatury),

przyrodnicze (pomoc dzieci przy sadzeniu roślin w ogrodzie, sprzątanie ogrodu przedszkolnego), charytatywne

i pomocowe („Góra grosza”, „Krośnieńskie Pola Nadziei”, „Szlachetna Paczka”, „Zaczarowany ołówek”),

• stwarzanie możliwości aktywnego rozwoju dzieci przez ich udział w zewnętrznych projektach i programach

edukacyjnych („Edukacja fundamentalna w przedszkolu” - np. wspólne z rodzicami zajęcia ekologiczne,

działania prozdrowotne w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie np. „Kubusiowi Przyjaciele

Natury”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Akademia Aquafresh”) oraz

wewnętrznych („Przedszkolaczek”, „Mali odkrywcy”, „Matematyka z wyobraźnią”, „Z ekologią na ty”, „Play with

English”).
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Wykres 1j

 

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

Wychowawcy powszechnie przygotowują dzieci do samodzielności.

Dzieci zachęcane są do samodzielności w różnych sytuacjach takich jak spożywanie posiłków, przebieranie się,

mycie, korzystanie z toalety, sprzątanie po sobie, podczas wyjść na spacery i do ogrodu przedszkolnego,

przygotowania się do zajęć ruchowych i pełnienia dyżurów. Wdrażanie dzieci do samodzielności odbywa się m.

in. przez (wg wypowiedzi dyrektora i pracowników niepedagogicznych):

• wykorzystywanie umiejętności zdobytych w przedszkolu (w realizowanych programach zewnętrznych

„Edukacja fundamentalna w przedszkolu”, program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, elementy

programu „Klucz do nauki” oraz programach wewnętrznych „Mali odkrywcy”, „Matematyka z wyobraźnią”, „Z

ekologią na ty”) w różnych sytuacjach np. podczas czynności samoobsługowych (mycia, przebierania się,

korzystania z toalety), segregowania klocków, wyrabiania nawyku sprzątania po zabawie, zachowania

bezpieczeństwa w trakcie pobytu w przedszkolu, udzielania pomocy dzieciom młodszym w różnych sytuacjach

(przez pokazywanie sposobu wykonania czynności, a nie wyręczanie),

• zachęcanie do samodzielnego (także grupowego) wykonywania prac użytecznych dla rówieśników (pieczenie

chleba, wykonanie kanapek wiosennych i sałatki owocowej, pieczenie ciasta dyniowego i marchewkowego oraz

wykrawanych ciastek,

• prowadzenie hodowli i obserwacji przyrodniczych (podlewanie zasadzonych przez siebie roślin ozdobnych,

dbanie o rabatkę przedszkolną),

• przydzielanie dodatkowych zadań i ról w grupie, umożliwiających dokonywanie samodzielnych wyborów („król

ciszy”, dyżurny, pomocnik pani itp.),

• organizowanie udziału dzieci w konkursach i występach w przedszkolu oraz środowisku lokalnym przez

samodzielne wykonywanie prac plastycznych i konstrukcyjnych oraz przygotowanie do występów recytatorskich

i muzycznych.

Dzieci samodzielnie wykonują w przedszkolu różne czynności m. in. samoobsługowe, higieniczne i inne (Tab. 1,

wg wypowiedzi dzieci). We wszystkich obserwowanych zajęciach wychowawcy:

• zachęcali dzieci do samodzielnego wykonywania zadań,

• prowadzili zajęcia tak, by dzieci mogły same wybierać zabawy, w które się bawią. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie czynności wykonujecie w przedszkolu sami? [SSRZD] (8274)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Sami myjemy rączki i korzystamy z łazienki

2 Jesteśmy dyżurnymi

3 Samodzielnie malujemy i wycinamy

4 Sami układamy puzzle i klocki

5 Sami ubieramy się i zakładamy buty

6 Jemy śniadania i obiadki, maluchy przy pomocy pani
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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.

Wychowawcy są otwarci na inicjatywy dzieci, które wykorzystują do ich rozwoju.

Przedszkole umożliwia dzieciom podejmowanie działań z własnej inicjatywy m. in. przez stwarzanie możliwości

działań przyrodniczych (sadzenie i podlewanie kwiatków w ogrodzie), ekologicznych (zbieranie baterii

i makulatury), charytatywnych (akcja „Krośnieńskie Pola Nadziei”) i artystycznych (odgrywanie postaci

bajkowych w występach artystycznych) (wg wypowiedzi pracowników niepedagogicznych).

Dzieci podejmują z własnej inicjatywy i realizują następujące działania sprzyjające ich rozwojowi (wg obserwacji

zajęć, wypowiedzi dyrektora i pracowników niepedagogicznych), takie jak:

• wybieranie zabawek i pomocy edukacyjnych, zabaw i gier edukacyjnych, rówieśników do wspólnej zabawy,

sposobu pracy (np. wykonywania prostych eksperymentów przyrodniczych), stosowanych materiałów,

przyborów i technik plastyczno-konstrukcyjnych (głównie podczas zabaw dowolnych),

• wymienianie się zestawami atrakcyjnych klocków między poszczególnymi grupami,

• pełnienie różnych ról społecznych podczas zajęć i zabaw tematycznych (np. „król ciszy”, dyżurny

przy posiłkach, składaniu zabawek, podlewaniu kwiatków, pomocnik pani),

• samodzielne przynoszenie do przedszkola książek i bajek na DVD, które chcą czytać i oglądać, oraz w jednym

wybranym dniu tygodnia – także ulubionych zabawek,

• uczenie swoich rówieśników podczas zabaw dowolnych (popołudniowych) bezpiecznego posługiwania się

komputerem w grach komputerowych dla dzieci, przyniesionych z ich inicjatywy do przedszkola.

We wszystkich obserwowanych zajęciach:

• wszystkie dzieci lub ich większość podejmowały działania wynikające z ich inicjatywy,

• wychowawcy wykazywali się otwartością na inicjatywy dzieci,

• wychowawcy wykorzystywali inicjatywy dzieci do ich rozwoju (np. przez dobieranie tematyki zajęć i zabaw

zgodnie z zainteresowaniami dzieci, dawanie im swobody wyboru niektórych zabaw i technik pracy np.

plastycznych, prezentowanie indywidualnych działań wychowanków dla całej grupy i wzajemne uczenie się

nowych umiejętności np. przyrodniczych, muzycznych i języka angielskiego).

W przedszkolu dostępne są wytwory twórczości dzieci (prace plastyczne na korytarzach, prace techniczne

w salach zajęć) oraz informacje o udziale dzieci w akcjach charytatywnych, pomocowych i ekologicznych.

Osiągnięcia dzieci w konkursach, przeglądach twórczości dziecięcej i imprezach są dokumentowane i opisywane

w kronice przedszkola i na jego stronie internetowej (podstronie Urzędu Gminy) (wg obserwacji przedszkola).
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Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach na rzecz lokalnego środowiska.

Do działań tych należą (wg ankietowanego dyrektora, wypowiedzi rodziców i partnerów przedszkola):

• występy artystyczne w imprezach i uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych (m. in. Święto

Niepodległości, Dzień Flagi - spacer z flagami, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Wigilia, Dzień Babci

i Dziadka z zabawą karnawałową dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, Święto Rodziny z zakończeniem

roku przedszkolnego),

• konkursy organizowane przez przedszkole (z udziałem dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole

Podstawowej w Iwoniczu), np. konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną, na najładniejsza palmę

wielkanocną (dzieci robią palmy z rodzicami, które są prezentowane w kościele),

• wielkanocne i bożonarodzeniowe kiermasze ozdób świątecznych (stroiki i jajka wykonywane m. in. przez

dzieci),

• występy w konkursach, przeglądach i festiwalach twórczości dziecięcej organizowanych przez instytucje

lokalne i ogólnopolskie (np. Gminna Biblioteka Publiczna w Iwoniczu-Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury

w Iwoniczu-Zdroju, Sanepid w Krośnie, Regionalne Centrum Kultur Podkarpacia w Krośnie),

• akcje charytatywne („Góra grosza”, „Krośnieńskie Pola Nadziei”, „Szlachetna Paczka”, „Zaczarowany ołówek”,

kampania UNICEF „Wszystkie kolory świata”),

• akcje ekologiczne („Sprzątanie świata”, zbiórki baterii i makulatury),

• opieka nad grobem nieznanego żołnierza.

W wielu działaniach na rzecz lokalnego środowiska uczestniczyły wszystkie dzieci z przedszkola lub wszystkie

chętne dzieci (wg ankietowanego dyrektora).
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Wymaganie:

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole Gminne w Iwoniczu upowszechnia informacje o swojej ofercie programowej

i podejmowanych działaniach oraz propaguje wychowanie przedszkolne. Jest aktywne w lokalnej

społeczności, włącza się w imprezy środowiskowe i ściśle współpracuje z instytucjami na terenie

gminy. Placówka jest pozytywnie postrzegana zarówno przez rodziców, jak i najbliższe środowisko.

Obszar badania:  Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć

prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje

środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

Przedszkole upowszechnia informacje o swojej ofercie programowej oraz podejmowanych

działaniach, promując wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.  W tym celu

podejmowane są następujące działania:

- prezentacja oferty edukacyjnej oraz osiągnięć dzieci w edukacji przedszkolnej podczas zajęć otwartych dla

rodziców i zaproszonych gości,

- zamieszczanie informacji o zadaniach przedszkola związanych z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki

w szkole na tablicach informacyjnych,

- zamieszczanie informacji o ofercie placówki, osiągnięciach dzieci i ich ciekawych inicjatywach na stronie

internetowej przedszkola i w lokalnej prasie,

- konsultacje indywidualne dla rodziców, podczas których dyrektor uświadamia rodzicom, że przedszkole jest

najlepszym miejscem dla rozwoju każdego dziecka,

- udział dzieci w imprezach i uroczystościach gminnych, prezentacja ich umiejętności.

Podczas spotkań, Dyrektor i nauczyciele informują rodziców o koncepcji pracy przedszkola, założeniach

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz o zadaniach edukacyjnych, wychowawczych

i opiekuńczych realizowanych w przedszkolu. Ponadto rodzice uzyskuję wiedzę na temat osiąganych przez dzieci

efektów działań, odnoszonych sukcesów, a także napotykanych przez dzieci trudności związanych

z nabywaniem określonej wiedzy i umiejętności. Uczący przekazują również informacje o tematyce zajęć, teksty

uczonych wierszy i piosenek, poznane słówka na zajęciach z języka angielskiego do utrwalania w domu,

podkreślają potrzebę zdrowego trybu życia i znaczenia profilaktyki w dbaniu o własne zdrowie.

Rodzice w wywiadzie potwierdzają, że są informowani przez dyrektora o celowości i spodziewanych efektach

prowadzonych działań w przedszkolu. Najczęściej ma to miejsce podczas rozmów indywidualnych i spotkań

grupowych rodziców z wychowawcami. Mogą również obserwować efekty pracy podczas występów dzieci

i codziennych wizyt w przedszkolu, gdzie na bieżąco eksponowane są wytwory prac dziecięcych. 
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W wymaganiu "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania

przedszkolnego.

Działania przyczyniające się do upowszechniania wychowania przedszkolnego są celowe i zgodne

z założeniami pracy przedszkola.

Dyrektor, partnerzy i przedstawiciel organu prowadzącego, wskazali na następujące przykłady działań placówki:

- prezentacja umiejętności i osiągnięć dzieci przy okazji uroczystości przedszkolnych,

- udział w gminnych i powiatowych konkursach, gdzie dzieci zdobywają wiele nagród i wyróżnień,

- organizowanie i udział dzieci w konkursach wewnątrzprzedszkolnych: Konkursy Recytatorskie (np.„Cztery pory

roku”, ”Mój wymarzony zawód”), konkurs plastyczno-techniczny ”Palma Wielkanocna”, „Pisanka Wielkanocna”,

- występy dzieci i wystawa palm podczas Niedzieli Palmowej w Kościele Parafialnym w Iwoniczu,

- udział dzieci w imprezach organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu i prezentowanie swoich

talentów, np. Święto Cebuli, Opłatek dla osób starszych i samotnych, Dzień Kobiet, Złote Gody,

- Dzień Dziecka organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury na stadionie "Iwonki- Iwonicz" (występy, tańce,

recytacje, konkursy),

- Dzień Babci i Dziadka połączony z zabawą karnawałową – Jasełka, występy i wspólne tańce,

- Święto Rodziny organizowane w sali domu ludowego i towarzyszące programy artystyczne i rodzinne zawody

sportowe,

- zapraszanie do udziału w przedszkolnych uroczystościach gości - przedstawicieli władz, mediów, lokalnych

organizacji współdziałających z przedszkolem, sponsorów i darczyńców, - zapraszanie do uczestnictwa

w Mikołajkach przedszkolnych dzieci nieuczęszczających do przedszkola,

- udostępnianie ogrodu przedszkolnego do zabaw dla wszystkich dzieci,

- uczestnictwo w projekcie Nowoczesnej Edukacji – Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu - strona Instytutu

Nowoczesnej Edukacji (zamieszczanie konspektów nauczycieli),

- zorganizowanie Kiermaszu Książki w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- udział w akcjach charytatywnych i akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. Krośnieńskie Pola Nadziei, „Góra

Grosza”, „szlachetna paczka”,

- udział w akcjach ekologicznych (z okazji „Światowego Dnia Ziemi” porządkowanie ogrodu przedszkolnego oraz

obejścia wokół Przedszkola, zasadzenie w ogrodzie przedszkolnym drzewa – prezentu dla Ziemi),

- spacery po okolicy, wycieczki do instytucji, zakładów pracy.

Dowodem na skuteczność działań przedszkola, zdaniem respondentów, jest ciągle zwiększająca się liczba

rodziców chcących zapisać tu swoje dziecko.
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Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców i partnerów placówki.

Wszyscy ankietowani rodzice wyrazili pozytywną opinię o pracy przedszkola (Wykres 1j). Partnerzy wskazali

na bardzo dobrą współpracę z rodzicami i instytucjami wspierającymi przedszkole, na życzliwość i otwartość

kadry pedagogicznej. Podkreślili, że przedszkole dobrze przygotowuje do kolejnego etapu edukacyjnego, dba

o wszechstronny rozwój dziecka, rozwija umiejętności artystyczne, wspomaga rodziców w wychowaniu, dba

o bezpieczeństwo dzieci i kształtowanie właściwych postaw, a przede wszystkim uczy szacunku dla starszych,

empatii, patriotyzmu, poszanowania tradycji oraz zdrowego stylu życia. Zarówno rodzice, jak i przedstawiciele

środowiska lokalnego dostrzegają korzyści z uczęszczania dzieci do przedszkola i wysoko oceniają jego pracę.

Wykres 1j
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