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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. 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 04-12-2017 - 05-12-2017 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Jacek Partyński i Bożena Nowak. Badaniem objęto 15 dzieci

(swobodne rozmowy), rodziców (ankieta - 15 i wywiad grupowy - 8) oraz nauczycieli (ankieta - 3

i wywiad grupowy - 4). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły

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

obserwacje 6 zajęć i obserwację szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania oddziału przedszkolnego.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ. SIKORSKIEGO
W JASTRZĘBI

Patron gen.Wł.Sikorski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Jastrzębia

Ulica Jastrzębia

Numer 138

Kod pocztowy 33-191

Urząd pocztowy JASTRZĘBIA

Telefon 146512015

Fax

Www www.sp2jastrzebia.szkolna.net

Regon 00119243800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 93

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 10.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.81

Średnia liczba uczących się w oddziale 13.29

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.29

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat tarnowski

Gmina Ciężkowice

Typ gminy gmina miejsko-wiejska

Kontekst funkcjonowania oddziału przedszkolnego:

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jastrzębi uczęszcza 25 miejscowych dzieci w wieku 3 - 6

lat, a do szkoły - 68 uczniów. Organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice. Zajęcia z dziećmi odbywają się

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. Zasadą wprowadzoną przez dyrektora jest kontynuowanie

edukacji wczesnoszkolnej dzieci przez nauczyciela, który pracował z nimi w oddziale przedszkolnym. W celu

wspomagania procesów edukacyjnych zatrudniono do pracy z dziećmi pomoc nauczyciela. Oddział posiada

własną salę wyposażoną w kąciki tematyczne, meble dostosowane do potrzeb dzieci, odpowiednie zabawki

i pomoce dydaktyczne, a także sprzęt multimedialny, w tym tablicę interaktywną. Budynek szkoły nie jest

nowy, lecz na bieżąco remontowany, dzięki czemu dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki do nauki

i zabawy. Szkoła dysponuje własną kuchnią i nowoczesnym placem zabaw z atestowanym sprzętem. Dzieci

uczestniczą w różnorodnych akcjach, projektach i programach promujących zdrowy styl życia i pomoc

potrzebującym.
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Obraz pracy szkoły/placówki

W Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Jastrzębi procesy nabywania przez dzieci najważniejszych

wiadomości i umiejętności są spójne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Nauczyciele

realizują podstawę programową, systematycznie wykorzystując warunki i sposób jej realizacji, a dyrektor

monitoruje ich pracę w tym zakresie, dzięki czemu dzieci potrafią zastosować nabytą wiedzę i umiejętności

zarówno wykonując zadania w przedszkolu, jak i w domu. Nauczyciele powszechnie i w różnorodny sposób

monitorują i analizują osiągnięcia każdego przedszkolaka. Rodzice w zdecydowanej większości dostrzegają

pomoc i wsparcie nauczycieli udzielane ich dzieciom. Wszyscy uczący w oddziale przedszkolnym, a także

dyrektor i pozostali pracownicy szkoły dbają o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci, a relacje panujące

między nimi oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Obserwacje zajęć potwierdziły, że dzieci wiedzą,

czego się od nich oczekuje, potrafią współpracować w grupie, samodzielnie decydować, a także pomagają sobie

nawzajem oraz wspólnie się bawią. Nauczyciele podejmują działania mające na celu eliminowanie wśród

przedszkolaków przejawów niewłaściwych zachowań. Ocenia się skuteczność, a także dokonuje się modyfikacji

prowadzonych oddziaływań o charakterze wychowawczo - profilaktycznym.  
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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. 

Podejmowane przez nauczycieli działania w procesach wspomagania rozwoju i edukacji w znaczącym stopniu

wpływają na poziom opanowania przez dzieci najważniejszych umiejętności opisanych w podstawie

programowej. O spójności tych procesów z najważniejszymi umiejętnościami świadczą zarówno wypowiedzi

ankietowanych nauczycieli, jak i obserwacje zajęć w przedszkolu. W szczególności nauczyciele kształtują

u dzieci umiejętność samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych i higienicznych, wykonywanie

różnych form ruchu, nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami

społecznymi, posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, podejmowanie

samodzielnej aktywności poznawczej, komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi przy pomocy

komunikatów werbalnych i pozawerbalnych. W wyniku podejmowanych działań przez nauczycieli dzieci

nabywają wiadomości i umiejętności, które potrafią zastosować podczas wykonywania zadań w przedszkolu,

a także w domu, co wskazali wszyscy ankietowani rodzice. Podkreślają oni użyteczność nabywanych wiadomości

i umiejętności przez dzieci i dostrzegają pozytywny wpływ oddziału przedszkolnego na ich rozwój. Dyrektor

na bieżąco monitoruje realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz warunki i sposób jej

realizacji. Wnioski sformułowane na podstawie wyników tego monitorowania wskazują na realizację wszystkich

celów i umiejętności opisanych w podstawie programowej. 

Obszar badania:  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z

wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. 

Deklaracje ankietowanych nauczycieli oraz obserwacje zajęć wskazują na systematyczne wykorzystywanie

w pracy z dziećmi zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania

przedszkolnego. W szczególności uczący stosują główne cele wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, kluczowe

zadania nauczyciela w przedszkolu, zalecane metody pracy i pomoce dydaktyczne, zalecane wyposażenie

pomieszczeń i formy aktywności dziecka. Starsze dzieci przygotowywane są do nauki czytania i pisania. Jeden

nauczyciel zadeklarował przygotowywanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,

co potwierdziły także obserwacje. O spójności procesów edukacyjnych z warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej świadczą wskazania nauczycieli, specyfika obserwowanych zajęć, a także wypowiedź

dyrektora, który razem z nauczycielami rozpoznaje potrzeby dotyczące bazy i wyposażenia oddziału

przedszkolnego, dzięki czemu doposażono salę w sprzęt multimedialny, nowe meble i pomoce dydaktyczne,
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wymieniono grzejniki. Zdaniem dyrektora, niezrealizowaną dotąd potrzebą przedszkola jest oddzielna szatnia

dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz łazienka dostosowana do ich potrzeb.

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

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

Nauczyciele powszechnie i w różnorodny sposób monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka,

co potwierdzają ich wypowiedzi oraz obserwacje zajęć. Najczęstszą formą monitorowania było zadawanie

dzieciom pytań i danie im możliwości wypowiedzenia się, dawanie im i zbieranie od nich informacji zwrotnej,

sprawdzanie, w jaki sposób wykonują zadania i czy właściwie zrozumiały omawiane kwestie. Uczący rzadziej

wykorzystywali różne techniki badawcze (na 1 z 6 zajęć) oraz posługiwali się indywidualną dokumentacją

każdego dziecka (na 2 z 6 zajęć). Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć każdego dziecka,

o czym świadczą ich wypowiedzi i obserwacje zajęć. Dostosowują tempo pracy do indywidualnych potrzeb

dzieci, różnicują zadania i wymagania im stawiane, udzielają indywidualnej pomocy tym, które mają trudności.

Jako przykład wykorzystania w pracy z przedszkolakami wniosków z monitorowania i analizy ich osiągnięć

nauczyciele wskazali szereg działań wzmacniających właściwe postawy dzieci poprzez udział w programach

promujących zdrowie, w tym zdrowe żywienie, a także  otwierających je na szeroko pojęty świat kultury

i tradycji lokalnych. Podejmowane przez uczących działania są w opinii wszystkich ankietowanych rodziców

adekwatne do możliwości każdego dziecka w zakresie udzielania mu pomocy i wsparcia. Nieco ponad połowa

rodziców wskazała,  że ich dziecko może zadać nauczycielowi pytania, gdy czegoś nie rozumie, a 2/5

ankietowanych uważa, że ich dziecko może w przedszkolu pracować nad zadaniem tak długo, jak tego

potrzebuje. 
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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. 

Zgodnie ze wskazaniami wszystkich respondentów, relacje panujące między wszystkimi członkami społeczności

oddziału przedszkolnego oparte są na szacunku i zaufaniu. Nauczyciele zapewniają dzieciom poczucie

bezpieczeństwa. Uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci, uczą ich wzajemnej akceptacji, życzliwości,

empatii, tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i opiekuńczości wobec młodszych. Dzieci lubią się nawzajem,

uczą się dzielić zabawkami, stosują zwroty grzecznościowe, a pojawiające się między nimi drobne

nieporozumienia są rozwiązywane przy wsparciu uczących. Przedszkolaki przenoszą na grunt domowy dobre

nawyki i zachowania w zakresie kultury słowa i samoobsługi. Rodzice doceniają codzienne, dobre kontakty

i dostępność nauczycieli  oraz współpracę z  pozostałymi pracownikami. Wspólnie z nauczycielami organizują

wyjazdy dla dzieci, omawiają akcje, np. "Cała Polska czyta dzieciom" i konkursy. Zdecydowana większość

ankietowanych rodziców, tj. 14 spośród 15 wskazała, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, gdyż

nigdy nie mówiły, że się czegoś boją. Przeprowadzone obserwacje zajęć potwierdziły, że wszyscy uczący dbają

o emocjonalne i fizyczne bezpieczeństwo dzieci i szybko reagują na ewentualne niewłaściwe zachowania.

Poczuciu bezpieczeństwa dzieci sprzyja wyposażenie sali oddziału przedszkolnego i placu zabaw. Organ

prowadzący na bieżąco pozyskuje informacje dotyczące uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem dzieci

i dba o podnoszenie standardów w tym zakresie. 

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

Zdaniem wszystkich rodziców, ich dzieci są jasno informowane, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Przedszkolaki wiedzą, jak należy się zachować w różnych miejscach i sytuacjach, co potwierdziły m.in. podczas

swobodnych rozmów. W opinii pracowników dzieci są grzeczne na korytarzu, placu zabaw, a podczas wyjść poza

teren szkoły idą w parach i trzymają się spacerowego węża. Na jadalni przedszkolaki samodzielnie posługują się

łyżką i widelcem, przynoszą talerze do okienka i dziękują za obiad. Znają ogólne zasady higieny, myją ręce

i zęby, radzą sobie w toalecie. Obserwacje zajęć w oddziale przedszkolnym wskazują, że dzieci potrafią

wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy, a także bawią się wspólnie, pomagają sobie wzajemnie i potrafią

się wyciszyć. W trakcie trzech z sześciu obserwowanych zajęć wystąpiły przypadki dotyczące małej grupki

lub pojedynczych dzieci, które nie stosowały się do poleceń nauczyciela. Te zachowania wynikały najczęściej ze

specyfiki zajęć i zróżnicowania wiekowego dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.  
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Obszar badania:  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania

własne i działania podejmowane w grupie.

W oddziale przedszkolnym kształtuje się odpowiedzialność dzieci za działania własne i podejmowane w grupie.

Służą temu różne przedsięwzięcia takie jak, np. opieka przedszkolaków nad hodowanymi w sali roślinkami,

przestrzeganie zapisów Kodeksu Superprzedszkolaka, dokonywanie ocen postępowania bohaterów bajek

i filmów, wspólne rozwiązywanie problemów, a także spotkania z policjantem, pielęgniarką. Nauczyciele poprzez

rozmowy, scenki i spacery uczą dzieci zachowania się w budynku, na drodze, kształtują również postawy

proekologiczne. Zdaniem uczących dzieci mają wiele możliwości dokonywania wyboru i podejmowania decyzji,

co potwierdziły same dzieci i ich rodzice, np. wybór zabawki, zabawy, techniki plastycznej, koleżanki lub kolegi

do pary. Poza tym przedszkolaki mają pozostawioną przestrzeń do samodzielności w czasie wykonywania

czynności higienicznych, podczas obiadu i przy przygotowywaniu zdrowych posiłków oraz niespodzianek

urodzinowych, w trakcie gromadzenia materiałów do kącików tematycznych i w bibliotece szkolnej, gdzie

dokonują wyboru książki. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali dzieciom

w zróżnicowany sposób możliwość podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, a na większości

z nich odwoływali się do obowiązujących norm, kiedy były one nieprzestrzegane.

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

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

Nauczyciele w celu wzmocnienia właściwych zachowań dzieci stosują pochwały, wręczają dyplomy, drobne

nagrody rzeczowe i odznaki "Super przedszkolaka", wyróżniają pełnieniem dyżuru, chodzeniem w pierwszej

parze, prowadzeniem zabawy, a także ukazują przykłady właściwych postaw wykorzystując do tego bohaterów

z literatury dziecięcej, gry dydaktyczne i własny przykład. Środkiem motywującym dzieci do pozytywnych

zachowań są makaroniki "za dobre uczynki", które każde dziecko gromadzi w swojej butelce. Uczący tłumaczą

konsekwencje niewłaściwych zachowań, wpajają dzieciom, że należy naprawić dokonaną szkodę i zadośćuczynić

wyrządzonej krzywdzie. Ponadto, kiedy jest taka potrzeba stosują metody mające na celu wyciszenie dziecka

i rozładownie jego negatywnych emocji np. chwilowym wykluczeniem z zabawy, informują także rodziców

przedszkolaka o jego przewinieniu. W opinii pracowników, ważne jest konsekwentne przestrzeganie przyjętych

zasad i reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań dzieci, co odbywa się najczęściej poprzez

zwracanie uwagi i przypominanie, np. o cichym zachowywaniu się w jadalni, nie przepychaniu się. Nauczyciele

i pozostali pracownicy czują się wspólnie odpowiedzialni za prowadzenie działań wychowawczych

i profilaktycznych w tym zakresie. Podczas większości  obserwowanych zajęć nauczyciele wzmacniali pożądane

zachowania dzieci z oddziału przedszkolnego i adekwatnie reagowali na przejawy zachowań niezgodnych

z ogólnie przyjętymi  normami społecznymi.
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Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane,

ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje. 

Zdaniem dyrektora, w oddziale przedszkolnym w sposób systemowy prowadzona jest ocena skuteczności oraz

monitorowanie działań wychowawczych i profilaktycznych. Odbywa się to poprzez opracowanie regulaminów

zachowań, np. w szatni, w łazience, w ogrodzie szkolnym i organizowanie próbnych ewakuacji. Służą temu

również realizowane projekty i programy: "Czyste powietrze wokół nas", "Szklanka mleka", "Owoce w szkole",

"Chrońmy dzieci", "Mycie zębów po obiedzie", "Moja rodzina". Wszystkie podejmowane zadania

i przedsięwzięcia wychowawczo - profilaktyczne oraz ich analizy prowadzone są w ścisłej współpracy z rodzicami

w trakcie codziennych rozmów, cyklicznych zebrań, organizowanych dla nich zajęć otwartych i spotkań ze

specjalistami. Rodzice wysoko oceniają skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań. Chętnie angażują

się w organizację uroczystości, wycieczek i imprez, a także włączają się w ogólnopolskie akcje realizowane

w przedszkolu i działania ekologiczne. Ich zdaniem, poruszane podczas zajęć zagadnienia, kształtowane

postawy i nawyki są przez dzieci przenoszone na grunt domowy. Z prowadzonych na bieżąco i okresowo analiz

działań formułowane są wnioski, a na ich podstawie dokonywane są konieczne zmiany. Przykładem ostatnich

modyfikacji było wprowadzenie tzw. "buteleczek motywujących" dla dzieci i stosowanie podczas zajęć technik

relaksacyjnych. 
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Wnioski

1. W wyniku podejmowanych działań przez nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

nabywają wiadomości i umiejętności, które potrafią zastosować podczas wykonywania zadań w oddziale

przedszkolnym, a także w domu.

2. Procesy edukacyjne w oddziale przedszkolnym są spójne z warunkami i sposobami realizacji podstawy

programowej dzięki odpowiedniej organizacji zajęć i wyposażeniu.

3. Nauczyciele w różnorodny sposób monitorują osiągnięcia dzieci i udzielają im wsparcia adekwatnego do ich

potrzeb.

4. Działania prowadzone przez uczących sprzyjają bezpieczeństwu dzieci, co potwierdza zdecydowana większość

rodziców.

5. Dzieci z oddziału przedszkolnego znają zasady postępowania i większość z nich ich przestrzega.

6. Stwarza się przedszkolakom przestrzeń do podejmowania samodzielnych decyzji i uczy się ich

odpowiedzialności w trakcie zajęć, a także podczas posiłków i  w czasie czynności higienicznych.

7. Wszyscy pracownicy stosują różnorodne pozytywne wzmocnienia w odniesieniu do dzieci w zakresie

kształtowania ich właściwych postaw i zachowań.

8. W oddziale przedszkolnym monitoruje się w sposób systemowy zakres działań wychowawczych

i profilaktycznych.
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