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WYMAGANIE 1 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 

są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 

          Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej                        

w Przedszkolu nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach  i dotyczący obszaru badań 

ewaluacyjnych: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się”. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z ankiet 

przeprowadzonych wśród nauczycielek oraz analizy dokumentów Przedszkola.                            

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono 

odpowiedzi na zadane poniżej pytania kluczowe oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej 

pracy, zmierzającej do wspomagania procesów rozwoju i edukacji dzieci, które będą sprzyjać 

„uczeniu się”. 

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycielek: 

Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród nauczycielek przedszkola. 

Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: zamknięte i otwarte. 

Wszystkie badane przed rozpoczęciem badań były informowane  o celach badań, sposobie 

wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanej informacji.  
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Ankieta dla nauczycielek: 

1.W jaki sposób nauczyciel rozpoznaje indywidualne możliwości psychofizyczne, 

potrzeby rozwojowe    wychowanków?  

Przez prowadzone obserwacje, przez prowadzone rozmowy z rodzicami, z ankiet 

kierowanych do rodziców, z wymiany spostrzeżeń z innymi nauczycielami, przez znajomość 

sposobu przyswajania wiedzy przez dzieci, poprzez orientację w sytuacji społecznej dziecka, 

poprzez znajomość zaleceń i opinii pedagoga z poradni itp. 

2.W jaki sposób określa Pani możliwości psychofizyczne dzieci? 

Przez obserwację zachowania i umiejętności dzieci, analizę kart pracy i prac plastycznych 

dzieci, zadania indywidualne, pracę w zespole, zabawy  i ćwiczenia ruchowe, karty pracy, 

arkusze obserwacji, zadania logiczne,  zagadki, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno– 

kompensacyjne, pracę z zespołem dzieci, pracę indywidualną z dzieckiem, pracę z dzieckiem 

zdolnym. 

3.W jaki sposób potrzeby i możliwości dzieci są uwzględniane przez Panią  

 w programach przedszkolnych i planach pracy nauczycieli?   

Poprzez wykorzystywanie ciekawych aktywizujących metod i form pracy (zabawy teatralne, 

parateatralne, metoda W. Sherborne, pedagogika zabawy) realizację interesujących dzieci 

tematów, współpracę z rodzicami, stosowanie interesujących pomocy dydaktycznych, analizę  

programu wychowania przedszkolnego, pracę z dzieckiem zdolnym, konstruowanie 

indywidualnych programów wspomaganie i korygowanie  rozwoju. 

 4.Jakie działania realizowane przez Panią podczas zajęć  świ adczą o uwzględnieniu 

potrzeb  i możliwości dzieci? 

 Dostosowanie treści programowych i zadań do możliwości dziecka,  pracę indywidualną                 

z dzieckiem, uwzględnianie zainteresowań dzieci, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, 

dobór kart pracy do możliwości każdego dziecka, współpraca przedszkola                                       

z rodzicami,  współpraca z placówkami świadczącymi pomoc  i poradnictwo na rzecz    3



dziecka i jego rodziny, znajomość dokumentacji dziecka, podnoszenie kwalifikacji, 

systematyczne dokonywanie pomiarów obserwacji monitorowanie postępów. 

5. W jaki sposób baza i wyposażenie przedszkola sprzyja realizacji możliwości                           

i potrzeby dzieci?  

Organizowane są kąciki zainteresowań w zależności od pory roku lub tematyki 

kompleksowej, kolorowe i ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki, dobrze wyposażone sale 

stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju, umożliwiają rozwój zainteresowań dzieci.  

6. Jakie zmiany zostały wdrożone przez Panią w związku z diagnozą potrzeb                    

i możliwości dzieci? 

Większa ilość zajęć i zabaw rozwijających percepcję wzrokowo-ruchową, doskonalenie 

myślenia matematycznego, opracowanie planów  wyrównawczych, pomoc psychologiczno -

pedagogiczna, angażowanie do występów, wzbogacenie zasobów dydaktycznych, stoso wanie 

ciekawych    i twórczych metod pracy. 

7.W jaki sposób Pani wspólnie z nauczycielami planuje przebieg procesów 

edukacyjnych? 

Tworzenie  wspólnie rocznego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, pisanie planów 

dydaktyczno- wychowawczych, wspólne opracowanie arkusza obserwacji dziecka, wspólna 

organizacja uroczystości przedszkolnych, praca w zespołach zadaniowych, wspólna 

organizacja wycieczek, rady szkoleniowe. 

8.Jakie działania podejmuje Pani podczas współpracy przy realizacji procesów 

edukacyjnych?  

Wymiana pomocy dydaktycznych, kart pracy, wspólne organizowanie wycieczek, wymiana 

doświadczeń wychowawczych, zajęcia zgodnie z planem rocznym, praca w zespołach 

zadaniowych, plany pracy w grupie.  

9.Jakie modyfikacje podejmowanych działań są efektem analizy efektów pracy  

nauczycieli?  

Zmiany dotyczą planów dydaktycznych: należy dostosować te plany zgodnie ze stopniem 

wiadomości i umiejętności posiadanych przez dzieci, wdrażanie wniosków z diagnozy                      
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i obserwacji, obserwacje dzieci opracowane są zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami 

edukacyjnymi.

10.Czy współpraca i wzajemna pomoc przyczyniła się do rozwiązania problemów 

edukacyjnych?

Tak, współpraca ma duży wpływ podczas planowania i realizacji planu dydaktycznego.
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Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych: 

1)Dokumentowane są potrzeby rozwojowe dzieci i uwzględniane są przy organizacji zajęć 

poprzez dokumentację psychologiczno-pedagogiczną: wykazy dzieci objętych pomocą, oceny 

efektywności; potrzeby rozwojowe uwzględniane są także w planach pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2)Nauczyciele planują pracę z dzieckiem, które wymaga indywidualnego wsparcia, 

opracowują indywidualne programy, stosują różnorodne metody i formy pracy (zapisy                   

w dziennikach, konspekty) oraz dokumentowany jest zakres współpracy z instytucjami 

wspierającymi przedszkole poprzez zapisy w dziennikach lekcyjnych, protokołach rad 

pedagogicznych, sprawozdaniach zespołów nauczycielskich. 

3)Wychowankowie o specjalnych i specyficznych potrzebach objęci zostali pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, prowadzone i dokumentowane są indywidualne 

zajęcia, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające 

zainteresowania (plastyczno-techniczne, j. angielskiego, rytmiczno – taneczne). 

4) O skuteczności podjętych działań świadczą zapisy przyrostu umiejętności w odniesieniu do 

wstępnej diagnozy funkcjonowania dziecka, wzrost poziomu opanowania wiadomości                                                          

i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania. 

 5)Sukcesy edukacyjne dzieci są dokumentowane przez  wychowawców (sprawozdania                 

z realizacji konkursów, sprawozdania z programów wychowawczo-dydaktycznych, adnotacje                                                

w dziennikach, wpisy na dyplomach ). 

6) W Statucie istnieją zapisy dotyczące: przestrzegania praw dziecka, równego traktowania, 

prawa do tożsamości religijnej, prawa do tożsamości narodowej. 
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OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO 

DALSZEJ PRACY. 

 Jak wynika z ankiet dla nauczycieli- rozpoznanie możliwości psychofizycznych                                     

i potrzeb rozwojowych dziecka odbywa się poprzez: prowadzone obserwacje, przez 

prowadzone rozmowy z rodzicami, z ankiet kierowanych do rodziców, poprzez wymianę 

spostrzeżeń z innymi nauczycielami,  przez znajomość sposobu przyswajania wiedzy przez 

dzieci, przez orientację w sytuacji społecznej dziecka oraz  przez znajomość zaleceń i opinii 

pedagoga z poradni itp. 

 Wyniki z obserwacji i diagnozy wdrażane są poprzez: opracowanie indywidualnego 

programu wyrównawczo- dydaktycznego dla dziecka z uwzględnieniem w nim wskazań                

i wniosków zawartych w opinii, modyfikowanie zadań i kart pracy dla każdego dziecka 

według jego możliwości. Zajęcia prowadzone są wielopoziomowo, a praca indywidualna              

z dzieckiem w wyznaczonych momentach dnia. Dzieci zachęcanie są do udziału w różnych 

formach ekspresji wg zainteresowań i zdolności. Wykorzystywane są metody 

aktywizujące. Nauczycielki stopniują trudności lecz nigdy nie obniżają umiejętności 

określonych w podstawie programowej. Wprowadzają też dodatkowe, interesujące  pomoce 

dydaktyczne, często podchodzą do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień, systematycznie sprawdzają postępy. 

           Nauczyciele prowadzą współpracę z rodzicami poprzez  rozmowy  indywidualne 

analizowane są wyniki obserwacji i diagnozy. Rodzice  indywidualnie są                                     

z nimi  zapoznawani, a następnie ustala się kierunek pracy z dzieckiem. Opracowuje się  dla 

niego -indywidualny  program pracy z dzieckiem o zróżnicowanej potrzebie rozwojowej. 

Organizowane  są  zebrania  grupowe z  rodzicami,  na których analizuje się działania 

wychowawcze i kierunek  pracy z grupą. 

          Nauczyciele pozyskują informacje o sytuacji rodzinnej dziecka poprzez kontakty 

indywidualne z rodzicami, dzieckiem. Analizują karty zapisu dziecka,  w którym zawarte są 

ważne informacje o wychowanku. Całokształt informacji pozwala na stosowanie  zajęć 

wielopoziomowo, stosowanie pracy indywidualnej z dzieckiem w wyznaczonych porach dnia, 

wykorzystanie umiejętności i zdolności poszczególnych dzieci, stosowanie metod 

aktywizujących, pomoc wychowankom potrzebującym pracy wyrównawczej. Nauczyciele 

systematyczne ze sobą współpracują szczególne ze specjalistami co pomaga ustalić kierunek  7



pracy z dzieckiem. Współpracują również między sobą.  Prowadzą  analizę  stopnia realizacji 

podstawy programowej, planują  i  wdrażają  nowatorskie działania  i programy. Działania te 

maja wpływ na rozwój dzieci – rozwijają u nich własną aktywność, samodzielność                          

i ciekawość świata. Uczą pracy w zespołach, kreatywnego, twórczego myślenia i działania. 

Zaspakajają potrzeby dziecka, kształtują postawy i pomagają w osiąganiu gotowości szkolnej. 

 

Zdolności i możliwości poszczególnych dzieci oraz ich indywidualne potrzeby 

nauczyciele rozpoznają poprzez: 

Obserwację, diagnozę, badania przesiewowe, testy obrazkowe, analizę opinii  PPP i wywiady               

z rodzicami. Szczegółowo są analizowane zalecenia z opinii PPP, które są realizowane 

podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych. 

Nasze przedszkole zatrudnia logopedę, który prowadzi zajęcia indywidualne oraz 

grupowe zgodnie z potrzebami dzieci (na podstawie opinii PPP oraz przesiewowych badań 

logopedycznych i wskazań wychowawców, w oparciu o prowadzoną w placówce pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną). Przebieg zajęć specjalistycznych i osiągnięcia dzieci objętych 

zajęciami specjalistycznymi odnotowany jest w dzienniku zajęć specjalistycznych zajęć 

prowadzonych w przedszkolu oraz indywidualnych kartach dzieci. Monitorowanie osiągnięć 

dzieci  w przedszkolu odbywa się poprzez: analizę dokumentacji (dzienniki specjalistów, 

indywidualnych kart dziecka, arkusza obserwacji, sprawozdania specjalistów, opinii 

PPP), obserwację i diagnozę..                                                                                                       

Osiągnięcia dzieci monitorowane są na bieżąco przez specjalistów i na tej podstawie 

dokonywana jest modyfikacja programów i planów prowadzonych zajęć specjalistycznych                

z poszczególnymi dziećmi. 

Według dyrektora placówki współpraca między przedszkolem, a PPP  Świebodzicach 

przebiega prawidłowo –polega ona na wymianie informacji o dziecku, celem jego lepszego 

poznania, jego możliwości, uzgodnieniu zaleceń i kierunku pracy z dzieckiem. 

Nauczyciele na bieżąco w codziennej pracy  z dzieckiem, a także uwzględniając tę tematykę   

w swoich planach miesięcznych realizują treści związane z wzajemną akceptacją              i 

tolerancją. Dzieci systematycznie zapoznawane są z prawami dziecka, w każdej sali przez  8



cały rok zawieszone są prawa i omawiane w sytuacjach tego wymagających. Według 

nauczycieli dzieci respektują prawa w swoich grupach. 

 W  ciągu  roku rodzice mieli wiele okazji, aby współuczestniczyć   wspólnie  z dzieckiem                      

w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych  zaobserwować  swoje dziecko  na  tle  grupy. 
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WNIOSKI: 

 

 Procesy zachodzące w przedszkolu są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu 

się. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby 

uczenia się oraz sytuację społeczną dziecka i wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych 

diagnoz do planowania pracy z wychowankiem. Przedszkole skutecznie wspomaga rozwój 

dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji. Wśród rodziców jest powszechne 

przekonanie, że wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.                                                                                                                                            

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. 

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają wychowanków przedszkola do 

samodzielności i podejmowania różnorodnych aktywności. Nauczyciele indywidualizują cele 

zajęć, metody nauczania, w taki sposób, aby każde dziecko mogło osiągać sukces na miarę 

swoich możliwości.                                                                                                                       

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Przedszkole wspomaga 

indywidualny rozwój dzieci poprzez zapewnienie im zajęć adekwatnych do rozpoznanych 

potrzeb. 

REKOMENDACJE: 

 

 Należy w dalszym ciągu  tak planować pracę, aby wszystkie procesy wspomagania 

rozwoju i edukacji sprzyjały „uczeniu się” .W prawidłowy przebieg tych procesów należy  

angażować nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci. Utrzymać dobry poziom działań 

służących rozwojowi dzieci i zadbać  o dalszą dobrą współpracę  z instytucjami zewnętrznymi                                                       

i środowiskiem lokalnym.                                                                                                      

Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze: 

W miarę możliwości zwiększanie częstotliwości organizacji zajęć ze specjalistami. 

Angażowanie rodziców w życie przedszkola np.: (pomoc w organizowaniu zajęć 

dodatkowych). 
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