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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. Respektowane są 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 poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-03-2015 - 13-03-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Marzena Bąk, Maria Zielińska. Badaniem objęto 16 dzieci (wywiad grupowy), 13

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 2 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem przedszkola, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. 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"

WGD - Scenariusz wywiadu grupowego 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 przedszkola

Publiczne Przedszkole w Tylmanowej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego

i funkcjonuje jako zintegrowana część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Uczęszczające do Przedszkola dzieci

w wieku od 3 do 5 lat tworzą jeden oddział. Realizację celów statutowych zapewniają odpowiednio

przygotowane pomieszczenia i urządzenia, dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych

dzieci. Zajęcia edukacyjne odbywają się w przestronnej i jasnej sali, z wydzieloną częścią rekreacyjną, częścią

do pracy przy stolikach oraz przestrzenią do zabaw swobodnych. Dzieci mają możliwość korzystania z placu

zabaw, boiska, sali gimnastycznej, stołówki i świetlicy, które znajdują się w obrębie Zespołu. Wszyscy

pracownicy koncentrują się na realizacji głównych założeń koncepcji pracy Przedszkola, to jest na zapewnieniu

dzieciom bezpieczeństwa i tworzeniu warunków do harmonijnego rozwoju. Stosowane przez nauczycieli metody

aktywizujące podczas zajęć dydaktycznych, stymulują dzieci do angażowania się i podejmowania aktywności,

głównie ruchowej i plastycznej. W Przedszkolu nie obserwuje się sytuacji, w których dzieci miałyby okazję

do inicjowania działań na rzecz własnego rozwoju oraz na rzecz społeczności lokalnej. Ważnym elementem

pracy Przedszkola jest troska nauczycieli o pozytywny przebieg okresu adaptacyjnego dziecka do nowej sytuacji

i warunków. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości każdego dziecka, co pozwala zapewnić im

indywidualne wsparcie w procesie rozwoju i edukacji. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczne Przedszkole
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Tylmanowa

Ulica oś.Kozielce

Numer 296

Kod pocztowy 34-451

Urząd pocztowy Tylmanowa

Telefon 182625086

Fax 182625086

Www www.zsptylmanowa.ochotnica.pl

Regon 12269685000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 52

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 3.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.68

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 17.33

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat nowotarski

Gmina Ochotnica Dolna

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci D

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

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

Dzieci są aktywne D

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

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D)

Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B

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

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. (D)

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
(D)

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

1. Założenia koncepcji pracy przedszkola stanowią podstawę do wdrażania działań zapewniających dzieciom

bezpieczeństwo oraz harmonijny rozwój poprzez nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

programowej wychowania przedszkolnego.

2.Rodzice znają i w pełni akceptują główne założenia pracy przedszkola, jednakże Przedszkole nie tworzy im

możliwości wspólnego wypracowywania i modyfikowania działań dotyczących obszarów funkcjonowania

przedszkola. 

3.Nauczyciele podczas zajęć stosują różnorodne metody i formy pracy wspierające rozwój dzieci. Sposób

prowadzenia zajęć, polegający na ściśle ukierunkowywanych czynnościach dziecka na osiągnięcie założonego

przez nauczyciela celu, nie tworzy możliwości do kreatywnego działania i realizowania ich własnych pomysłów.

4.Prowadzona przez nauczycieli diagnoza możliwości psychofizycznych, potrzeb i warunków społecznych dzieci,

służy wdrażaniu adekwatnych działań w zakresie wspomagania ich indywidualnego rozwoju. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi

dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: D

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez rodziców. Służy podejmowaniu działań

nakierowanych na harmonijny rozwój dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Rodzice

nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji związanych z głównymi założeniami planu pracy i nie mają

wpływu na ich modyfikowanie. 

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

Przyjęta przez radę pedagogiczną koncepcja pracy, ukierunkowana jest na zapewnienie wszystkim dzieciom

bezpieczeństwa oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Podejmowane działania są spójne z jej głównymi założeniami. Realizowane są działania kształtujące nawyki

zdrowego sposobu życia i poszanowania przyrody. Organizowane w przedszkolu zajęcia przyczyniają się

do rozwijania kompetencji społecznych w tym przestrzeganie norm i zasad zachowania zawartych w „Kodeksie

Przedszkolaka”. Realizacja programu wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe działania edukacyjno -

wychowawcze stwarzają możliwość przygotowania dzieci do podjęcia nauki. Wspólne uczestnictwo

w akademiach szkolnych przedszkolaków z uczniami Szkoły Podstawowej oraz korzystanie ze wspólnych

pomieszczeń, pomaga dzieciom adaptować się i wdrażać do obowiązków szkolnych. Przedszkole w swojej

koncepcji pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego. Każde dziecko ma

zapewnione miejsce, w atmosferze życzliwości wspierany jest jego harmonijny rozwój.  
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Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Podczas pierwszych spotkań ogólnych z nauczycielami, rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy. Realizowane

w przedszkolu założenia pracy między innymi takie jak wszechstronny rozwój dziecka, bezpieczeństwo

i socjalizacja są dla rodziców bardzo ważne i w pełni je akceptują.  

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

Rodzice uczestniczą w organizacji wycieczek i imprez przedszkolnych. Zakres ich oddziaływań obejmuje między

innymi przygotowanie poczęstunku, finansowanie wycieczek. Zgłaszane przez rodziców propozycje np.

„urodziny każdego dziecka” są brane pod uwagę w tworzeniu kalendarza imprez. Rodzice nie są angażowani

i nie uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola. 

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

Respondenci nie wskazali przykładów świadczących o współdecydowaniu i uczestnictwie rodziców w działaniach

związanych z realizacją najważniejszych kierunków pracy przedszkola. 
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Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Stan oczekiwany:

Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i

pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Ważnym elementem pracy przedszkola jest

wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój

oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny

wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: D

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu i są zaangażowane w różne

formy aktywności. Samodzielnie wykonują czynności w obszarze praktycznym, nie mniej jednak

sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych nie daje dzieciom okazji do samodzielnego doświadczania,

inicjowania i realizowania własnych pomysłów. Przedszkole – poza organizowanymi corocznie

uroczystościami okolicznościowymi - obejmującymi swym zakresem tylko środowisko przedszkolne

i najbliższe dzieciom osoby – nie prowadzi działań na rzecz środowiska lokalnego.

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

nich uczestniczą.

Aktywność dzieci na zajęciach przedszkolnych jest powszechna. Ulubionymi zabawami są podejmowane

działania w kącikach tematycznych w towarzystwie kolegów i koleżanek, wykonywanie prac zaproponowanych

przez nauczycieli. Chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem  instrumentów muzycznych oraz

zorganizowanych zabawach ruchowych i rytmicznych. Zdaniem rodziców, po przejściu okresu adaptacyjnego,

wszystkie dzieci chętnie biorą udział w proponowanych przez nauczycieli zajęciach (wykres 1j). Wszyscy

respondenci są zdania, że dzieci dobrze czują się w przedszkolu i pobyt wśród rówieśników korzystnie wpływa

na ich wszechstronny rozwój.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania

różnorodnych aktywności. 

Nauczyciele, poprzez stosowanie urozmaiconych metod i form pracy angażują i motywują dzieci

do podejmowania różnorodnych aktywności. Wykorzystują odpowiednie i dostosowane do ich wieku

i możliwości, między innymi takie metody jak: elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, globalne

czytanie według Ireny Majchrzak, elementy Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy Kinezjologii

Denisona. Dzieci zdobywają wiedzę na temat zadań, związanych z wykonywaniem różnych zawodów, poprzez

spotkania z osobami zapraszanymi do przedszkola np. policjantem, pielęgniarką, strażakiem, leśnikiem. Mają

również możliwość uczestniczenia w programach i akcjach organizowanych w przedszkolu np.: „Cała Polska

Czyta Dzieciom”; „Góra Grosza”; „Aquafresh”; „Przedszkole bez barier”; „Bieg po zdrowie”;„Zdrowo jem,

ruszam się, dobrym zdrowiem cieszę się” ,,Przyjaciel przyrody”; „eTwinning”. W odpowiedzi na rozpoznane

indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, które w wolnym czasie chętnie sięgały po kredki, farby, plastelinę

został opracowany i wdrożony program „Mały artysta”. Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych.

Najmłodsze dzieci angażowane są do aktywności właściwej ich potrzebom i możliwościom, np. bardzo lubią gry

stolikowe i puzzle. Dzieci starsze najbardziej lubią: zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań,

konstrukcyjne, ruchowe. Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, umuzykalniające oraz

gimnastykę korekcyjną.  
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Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.

W przedszkolu powszechnie podejmowane są działania w celu kształtowania samodzielności dzieci w obszarze

praktycznym. Dzieci systematycznie zachęcane są do samodzielnego uporządkowania zabawek, ubierania się

i wykonywania czynności samoobsługowych w tym czynności higienicznych. Samodzielność dzieci widoczna jest

również w aktywności zabawowej, plastycznej, muzyczno-tanecznej. W grupie przebywają dzieci w różnym

wieku 3-5 lat co sprzyja uczeniu się współdziałania, porozumiewania się oraz odpowiedzialności. Dzieci

pomagają sobie nawzajem w zależności od nabytych sprawności i umiejętności. Jednakże, w mniejszym stopniu

na obserwowanych zajęciach miało miejsce kształtowanie samodzielności w zakresie podejmowania decyzji

w rozwiązywaniu problemów. Wszyscy respondenci dostrzegają rozszerzanie się zakresu działań samodzielnych,

w których dziecko nie wymaga już pomocy. 

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

Inicjatywa jaką przejawiają dzieci to przede wszystkim działania podejmowane w czasie przeznaczonym

na zabawy swobodne. Wówczas dzieci decydują o rodzaju zabawy lub aktywności plastycznej. Na

obserwowanych zajęciach dzieci podejmowały działania na polecenie nauczyciela i były powiązane z tematyką

prowadzonych zajęć. Zebrane informacje i wytwory dzieci eksponowane na terenie przedszkola nie

odzwierciedlają ich własnej inicjatywy, są one wyrazem uczestnictwa i udziału w działaniach organizowanych

i ukierunkowanych przez nauczycieli.  

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

Dzieci chętnie biorą udział w organizowanych w przedszkolu imprezach i uroczystościach wewnętrznych np.

z okazji Dnia Dziadka i Babci, Mamy i Taty. Jednakże przedszkole nie podejmuje działań na rzecz środowiska

lokalnego, w w sposób oczekiwany przez rodziców, to jest tak, aby dzieci miały możliwość zdobywania nowych

doświadczeń i wiedzy w kontaktach z szerszym środowiskiem niż przedszkole. Zdaniem nauczycieli, włączają

dzieci do prowadzonych akcji charytatywnych, np. poprzez uczestniczenie w zbiórce surowców wtórnych np.

baterii. Dzieci uczestniczą również w konkursach plastycznych organizowanych przez Wiejski Ośrodek Kultury. 
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu

przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny

być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich

skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W celu wspierania harmonijnego rozwoju dzieci, nauczyciele dokonują rozpoznania potrzeb

rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka. Informacje o możliwościach

i zainteresowaniach dzieci, nauczyciele wykorzystują w realizacji działań na rzecz wspomagania

rozwoju i edukacji dzieci. W opinii rodziców, dzieci otrzymują wystarczające wsparcie w zakresie

indywidualnego rozwoju i pokonywania przez nie trudności.

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci poprzez: indywidualne rozmowy z dziećmi i ich rodzicami;

obserwacje zachowań w kontaktach z rówieśnikami; podczas zabawy w przedszkolu i poza przedszkolem.

Wytwory dziecięcej twórczości stanowią również źródło informacji dla nauczycieli o ich zainteresowaniach

i talentach. W celu usystematyzowanej diagnozy, nauczyciele wykorzystują arkusz opracowany przez

wydawnictwo MAC, w którym cyklicznie odnotowują postępy w rozwoju każdego dziecka. Najważniejsze

potrzeby rozpoznane przez nauczycieli to: potrzeba poznawcza, akceptacji, uznania, szacunku, aktywności,

ruchu, zabawy, samodzielności, bycia zrozumianym. Kilkoro dzieci wymaga wsparcia ze względu

na zdiagnozowane trudności, dla nich został opracowany plan, w którym określono cele, metody i formy pracy.

Zdaniem rodziców, nauczyciele rozmawiają o możliwościach i potrzebach ich dzieci (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 przedszkolu podejmowane są działania adekwatnie do rozpoznanych potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele

zgodnie z potencjałem i sprawnościami dzieci, angażują i motywują je do różnych zajęć. Dzieci potrzebujące

dodatkowych ćwiczeń np. w zakresie sprawności manualnej, percepcji wzrokowo-słuchowej, biorą udział

w indywidualnych zajęciach. Wszystkie dzieci biorą udział w programie „Przedszkole bez barier”, również dla

całej grupy zorganizowana jest gimnastyka korekcyjna. Dla dzieci przejawiających trudności w sferze

społeczno-emocjonalnej nauczyciele stosują indywidualizację polegającą miedzy innymi na: wydłużeniu okresu

adaptacji, czasu pracy, udzieleniu wsparcia dziecku, kiedy tego potrzebuje. Wychodząc naprzeciw potrzebom

uznania, szacunku, nauczyciele tworzą atmosferę przyjaźni i serdecznych relacji, również między rówieśnikami,

budzi to u dzieci poczucie bezpieczeństwa i pewności. Potrzebę aktywności i ruchu dzieci zaspakajają podczas

zabaw i spacerów na świeżym powietrzu. Dodatkowe zajęcia zapewniają rozwijanie uzdolnień

taneczno-muzycznych i języka angielskiego. Nauczyciele znają swoje dzieci i dostosowują wymagania do ich

indywidualnych potrzeb.
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Obszar badania:  Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i

innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i

sytuacją społeczną. 

Podejmowane w przedszkolu działania we współpracy z podmiotami świadczącymi poradnictwo i wsparcie, są

adekwatne do rozpoznanych potrzeb i sytuacji społecznej dzieci. W przypadku rozpoznanych trudności

i specjalnych potrzeb w określonych sferach rozwoju dzieci, przedszkole współpracuje z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu. Zakres współpracy obejmuje diagnozowanie zaburzeń

i trudności dzieci, pomocy logopedycznej oraz wsparcia dla nauczycieli i rodziców w sytuacjach problemowych.

Współpraca z Wiejskim Ośrodkiem Kultury skutkuje wsparciem finansowym i organizacyjnym podczas

przeprowadzanych uroczystości, imprez i konkursów. Urząd Gminy współpracuje w zakresie wydatkowania

finansów np. na budowę placu zabaw, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych w tym np. tablicy interaktywnej.

W celu kształtowania u dzieci nawyków higienicznych oraz zdrowego trybu życia, przedszkole współpracuje

z pielęgniarką szkolną. Efektem współpracy z Gimnazjum Nr 1 w Tylmanowej i Gminną Biblioteką, są

organizowane spotkania promujące czytelnictwo wśród dzieci, w których biorą udział uczniowie i pracownicy

biblioteki czytając im ulubione bajki oraz zachęcając do wypożyczania książek.

Obszar badania:  W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące

całą społeczność przedszkola.

Wszyscy respondenci są zdania, że w przedszkolu nie występuje zjawisko dyskryminacji. Pomimo, iż nie

dostrzeżono zachowań wskazujących na brak tolerancji i akceptacji wśród dzieci, wszyscy nauczyciele

podejmują działania wychowawcze w celu zapobiegania dyskryminacji. Zakres i tematyka oddziaływań wynika

z realizowanego programu wychowawczego oraz profilaktycznego. Nauczyciele w tym celu wykorzystują

w szczególności literaturę dziecięcą, biblioterapię, pogadanki tematyczne np. Dzieci Świata, kształtowanie

postaw tolerancji poprzez np. rozmowy, podawanie przykładu, uczenie szacunku do osób niepełnosprawnych,

starszych, współudziału w akcjach charytatywnych. Z obserwacji zajęć wynika, że dzieci potrafią okazywać

uczucia przyjaźni, sympatii, znają zasady asertywnego zachowania się.

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci.

Wśród rodziców, powszechnie wyrażana jest opinia, iż w przedszkolu dzieci otrzymują wsparcie adekwatne

do ich potrzeb. Wszyscy rodzice uważają, że dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień

(wykres 1j) oraz są pozytywnie motywowane by wierzyły w swoje możliwości (wykres 2j). Nauczyciele

wspierają dzieci w sytuacjach trudnych oraz kształtują u nich wytrwałość w pokonywaniu trudności (wykres 3j).

Rodzice podają konkretne przykłady uzyskanej pomocy.  
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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