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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. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

3. Rodzice są partnerami przedszkola

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 04-03-2020 - 09-03-2020 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Barbara Niziołek, Aleksandra Fik. Badaniem objęto dzieci (wywiad grupowy),

39 rodziców (ankieta - 34 i wywiad grupowy - 5) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje zajęć, placówki

i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania placówki w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju

i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, Przedszkole wspomaga rozwój

dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Rodzice są partnerami przedszkola.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GENERAŁA KAROLA
ROLOW MIAŁOWSKIEGO W OŁAWIE

Patron gen. Karol Rolow Miałowski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Oława

Ulica Iwaszkiewicza

Numer 11

Kod pocztowy 55-200

Urząd pocztowy Oława

Telefon 0713038014

Fax 0713038014

Www www.zsp.olawa.ig.pl

Regon 00110134100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 745

Oddziały 31

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.03

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat oławski

Gmina Oława

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki: W Szkole Podstawowej nr 8 im. Generała Karola Rolow Miałowskiego

w Oławie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oławie funkcjonują 4 oddziały

przedszkolne, do których uczęszczają dzieci 6-letnie. Aktywności dzieci sprzyja baza lokalowa. Sale mieszczą się

na parterze, w jednym ze skrzydeł szkoły. Dzieci mają do dyspozycji m.in. przestronne sale do zajęć

edukacyjnych oraz duży, atrakcyjnie zagospodarowany teren rekreacyjny. Raz w tygodniu mogą korzystać z 

sali gimnastycznej. Sale do zajęć wyposażone są w środki dydaktyczne, zabawki, kąciki stałe i tematyczne oraz

sprzęt multimedialny. Przedszkolaki, w razie potrzeby, mają zapewnioną specjalistyczną pomoc

psychologiczno-pedagogiczną.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Działania podejmowane w oddziale przedszkolnym są adekwatne do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Wykonują one zadania o różnym poziomie trudności i wymagające od nich różnych form aktywności. Zazwyczaj

jednak wykonują te same zadania, pod kierunkiem i kontrolą nauczyciela. Opinia rodziców o adekwatności

prowadzonych przez nauczycieli działań jest powszechna. Wszechstronnemu rozwojowi podopiecznych sprzyja

także baza lokalowa, wyposażenie placówki oraz odpowiednio zagospodarowana przestrzeń w salach, w których

są zorganizowane miejsca do podejmowania przez dzieci różnych aktywności. Adekwatnie do indywidualnych

potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej nauczyciele stosują różne formy i metody pracy, w tym metody

aktywizujące. Planowanie, monitorowanie oraz doskonalenie procesu wspomagania rozwoju edukacji dzieci ma

charakter systemowy. Uwzględnia działania kierunkowe (strategiczne i długofalowe), wynikowe zgodne ze

zróżnicowanymi potrzebami dzieci oraz metodyczne na poziomie oddziału i wszystkich grup. Do najczęściej

stosowanych w przedszkolu metod m.in. należą: objaśnienie, opowiadanie, pogadanka, metoda sytuacyjna

odimienna naukę czytania wg. Ireny Majchrzak czy dziecięca matematykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Podczas

dobierania metod nauczyciele biorą pod uwagę indywidualne potrzeby dzieci. W tym celu wdrożono np. Metodę

Orffa czy pedagogikę zabawy Klanza. Wszyscy nauczyciele współpracują i wspierają się wzajemnie w pracach

zespołów zadaniowych w zakresie planowania działań dydaktyczno – wychowawczych, diagnozowania potrzeb

przedszkolaków i rozwiązywania różnorodnych problemów. Razem wybierają metody i formy pracy dostosowane

do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, organizują uroczystości, wycieczki, konkursy. Na podkreślenie

zasługuje systemowość przeprowadzanych diagnoz, które prowadzone są w sposób celowy, systematyczny oraz

według ustalonych procedur. Na powszechność prowadzenia takiego rozpoznania wskazują również rodzice.

Nauczyciele także, w sposób powszechny, indywidualizują proces edukacyjno-wychowawczy podczas

codziennych zajęć z dziećmi, udzielając im informacji zwrotnej, obserwując ich zaangażowanie w zajęcia,

sposób wykonywania zadań, uwzględniając ich tempo pracy. W placówce, w wyniku rozpoznanych potrzeb

i możliwości dzieci udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z wychowankami.

Stosowanie przez nauczycieli adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynosi pozytywne

efekty w postaci np. poprawy relacji z rówieśnikami, rozwoju umiejętności komunikacyjnych, czy rozwoju

zainteresowań. Mocną stroną przedszkola jest to, że dzięki powszechnym różnym działaniom placówki

wychowankowie mogą osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. O skuteczności udzielanego wsparcia

świadczy także poziom zadowolenia rodziców, którzy pozytywnie oceniają działania nauczycieli w tym zakresie.

Pozytywne opinie rodziców wskazują, że wsparcie, jakie otrzymują dzieci, służy ich rozwojowi i pokonywaniu

trudności. Jednocześnie deklarują, że mają wpływ na działania i decyzje podejmowane w przedszkolu. Aktywnie

włączają się w realizację procesów edukacyjnych, m.in. poprzez współorganizowanie uroczystości

przedszkolnych, akcji charytatywnych i wycieczek. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu

się

Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

dzieci.

Nauczyciele podejmują działania uwzględniające indywidualne potrzeby dzieci poprzez stopniowanie trudności

wymagań i oczekiwań oraz stwarzanie okazji do różnorodnych form aktywności. Dzieci z oddziałów

przedszkolnych korzystają z dobrze wyposażonych sal zajęć, sali gimnastycznej oraz placu zabaw. Każde

dziecko ma swoją szafkę i półkę w sali. Sale do zajęć są przestronne, kolorowe, wyposażone w meble

dostosowane do wieku dzieci, odpowiednie zabawki, instrumenty muzyczne i sprzęt audiowizualny. W dwóch

salach do dyspozycji wszystkich nauczycieli z grup przedszkolnych zainstalowano tablice interaktywne. W salach

wyznaczono kąciki zainteresowań, które są w miarę potrzeb uaktualniane. Zdaniem większości ankietowanych

rodziców (30/234) to, jak nauczyciele pracują z  dziećmi, odpowiada ich potrzebom i możliwościom. Stanowisko

nauczycieli potwierdza prowadzona obserwacja zajęć.Dzieci lubią w przedszkolu bawić się, ćwiczyć, bawić się

z kolegami, rysować, uczyć się i być grzecznym.

Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane

i doskonalone

W oddziałach przedszkolnych procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane i monitorowane,

a wyniki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych. Planowanie procesów edukacyjnych

odbywa się z udziałem dyrektora, nauczycieli, specjalistów i rodziców. Planowanie ma charakter systemowy,

uwzględnia działania kierunkowe (strategiczne i długofalowe), wynikowe zgodne ze zróżnicowanymi  potrzebami

dzieci oraz metodyczne na poziomie oddziału i wszystkich grup. Planowana i systematycznie realizowana jest

również ocena skuteczności procesów wspomagania i rozwoju dzieci, która dokonywana jest poprzez analizę

zgromadzonej dokumentacji i materiałów, diagnozy wstępne, obserwacje zachowań dzieci, analizę opinii i

orzeczeń. Analizie poddawane są również bieżące potrzeby. Nauczyciele systematycznie obserwują postępy

dzieci, diagnozują osiągnięcia. Monitorowanie realizowane jest poprzez systematyczną obserwację dzieci,

rozmowy z nimi i ich rodzicami, diagnozy i analizy osiągnięć dzieci, analizy ich prac, zbieranie informacji

od rodziców. Nauczyciele i specjaliści wspólnie analizują wyniki własnej pracy, porównują stosowane formy

i metody pracy w celu osiągnięcia określonych efektów. 
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Obszar badania:  Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu

tych procesów.

Przeprowadzone badania wskazują na użyteczność działań nauczycieli wynikających z wniosków

z monitorowania dla wszechstronnego rozwoju dzieci. Zdaniem dyrektora działania wynikające z wniosków

z monitorowania wpływają na rozwój dzieci. Podjęcie terapii logopedycznej wpłynęło na poprawę wymowy

u dzieci, lepszą sprawność narządów mowy oraz sprawniejszą komunikację dzieci. Ponadto nastąpił wzrost

świadomości rodziców n/t wad wymowy. Ze względu na fakt, że w każdym oddziale przedszkolnym jest grupa

dzieci z zaburzoną motoryką dużą i małą, nauczyciele prowadzą zajęcia, które doskonalą precyzję ruchów

i korygują sposób trzymania przyborów. Dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwością

psychoruchową i nieprzestrzegających obowiązujących zasad prowadzone są zajęcia relaksacyjne, zajęcia

umożliwiające odreagowanie złości, wyciszenie poprzez m.in bajki terapeutyczne, realizację programów

terapeutycznych: „Spotkania z Leonem”, „Przyjaciele Zippiego”. 

Obszar badania:  Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy

przedszkolnej.

Nauczyciele dobierają metody i formy pracy z dziećmi tak, by sprzyjały ich rozwojowi. Uwzględniają przy tym

zainteresowania oraz możliwości dzieci, a także sytuację środowiskową i rodzinną swoich wychowanków.

Systematycznie stosują takie metody jak: opowiadanie, pogadankę, gry dydaktyczne, metody aktywizujące:

burza mózgów, drama. Rzadziej np. metodę projektu, odimienną naukę czytania wg. Ireny Majchrzak czy

dziecięcą matematykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Podczas dobierania metod nauczyciele biorą pod uwagę

indywidualne potrzeby dzieci. W tym celu wdrożono np. Metodę Orffa czy pedagogikę zabawy

Klanza. Stanowisko nauczycieli potwierdziła prowadzona obserwacja zajęć. 

Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów

edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.

Większość nauczycieli zaangażowana jest w pracę zespołów. Dyrektor i nauczyciele wskazali, że współpraca

nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowana jest w zespołach (zespół samokształceniowy nauczycieli

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

zespół ds. ewaluacji wewnętrznej). W ramach pracy zespołu samokształceniowego planowane jest

przeprowadzenie przez nauczycieli wychowania przedszkolnego warsztatów dla nauczycieli, np.: Eksperymenty

naukowe, Pedagogikę Klanzy,Techniki plastyczne. Nauczyciele wychowania przedszkolnego są odpowiedzialni za

analizę wyników gotowości szkolnej oraz przygotowanie planu pracy, który jest oparty o plan pracy szkoły,

dzięki temu oddziaływania wychowawcze na poziomie szkoły są ujednolicone. Jako działania realizowane

w ramach pracy zespołów niespełna wszyscy nauczyciele wskazali na analizowanie wspólnie realizowanych

działań oraz planowanie i analizowanie efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i realizację

projektów. Najrzadziej nauczyciele wskazali na prowadzenie zajęć koleżeńskich i wycieczek edukacyjnych.

Wykorzystywanie potencjału intelektualnego poszczególnych członków zespołu sprzyja łatwiejszemu wdrażaniu

w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań oraz rozwija ich kompetencje.
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. 

Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że wzajemnie wspierają się w wykonywaniu swoich obowiązków. Jako

przykłady wzajemnego i  efektywnego wsparcia najczęściej wskazali wymianę doświadczeń, konsultacje

i doradztwo, wymianę i przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz informacji o dzieciach

w grupie. Rzadziej wskazywali na zajęcia koleżeńskie, dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, opracowanie

testów diagnostycznych i zajęcia koleżeńskie. Nauczyciele korzystają z pomocy innych m.in. szukając

potwierdzenia słuszności diagnozy, w chwili pojawiających się problemów emocjonalnych dzieci, podczas

organizowania imprez przedszkolnych, w trakcie trudnej sytuacji rodzinnej dziecka. Jako przykłady wspólnych

działań i ich efektów nauczyciele podali np. efektywność oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych oraz

terapeutycznych w grupach wychowawczych. W wyniku pracy logopedy szkolnego u dzieci objętych jego

oddziaływaniami nastąpiła poprawa funkcji aparatu mowy, w wyniku czego dzieci będą lepiej przygotowane

do nauki w klasie pierwszej. Zarówno dyrektor i nauczyciele zgodnie uznają, że wskazane wyżej obszary

współpracy są efektywne, co potwierdzili licznymi przykładami.
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Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Obszar badania:  W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. 

W oddziałach przedszkolnych rozpoznawane są możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacja

społeczna każdego dziecka przez nauczycieli i specjalistów. Rozpoznanie to ma charakter celowy, planowy

i cykliczny. Nauczyciele stosują różnorodne formy zbierania informacji o wychowankach. Do najczęściej

stosowanych narzędzi należą: diagnozy dojrzałości szkolnej, obserwacja zachowania dzieci i rozmowy z nimi,

rozmowy i wywiady z rodzicami, analiza prac dzieci, analiza sukcesów dydaktyczno - wychowawczych dzieci

oraz dokumentacji (m.in. wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną), wymiana spostrzeżeń

z innymi nauczycielami w bieżącej pracy i podczas spotkań zespołów. Prowadzone są również specjalistyczne

logopedyczne badania przesiewowe. Dokonane przez przedszkole diagnozy pozwoliły na określenie

najczęstszych problemów występujących w obszarze emocjonalno – społecznym, np. nieharmonijny rozwój

dzieci, zaburzenia w koncentracji uwagi, duża wrażliwość na bodźce rozpraszające, oraz tendencje

do pochopności w działaniu, stosowanie się do poleceń nauczyciela. Kilkoro dzieci wymaga intensywnej pracy

z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi oraz doskonalenia sprawności manualnych.  

Obszar badania:  Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w

działaniach edukacyjnych. 

Nauczyciele wykorzystują wyniki przeprowadzonych diagnoz do planowania i realizacji działań edukacyjnych.

Z ich deklaracji i obserwacji zajęć wynika, że służą im m.in. do: modyfikowania planów miesięcznych, tworzenia

harmonogramu uroczystości, opracowania planów pracy wychowawczej grupy w celu ujednolicenia działań

wychowawczych prowadzonych w grupach, planów współpracy ze środowiskiem lokalnym, dostosowywania

i różnicowania metod, form oraz tempa pracy, realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznych. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele najczęściej stosowali zróżnicowane

metody, formy pracy, środki dydaktyczne, każdemu dziecku stwarzali okazję do odniesienia sukcesu (na miarę

jego możliwości), monitorowali angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań, nabywanie wiedzy

i umiejętności przez każde dziecko, uwzględniali zróżnicowane tempo pracy dzieci. Przeprowadzone badanie

wykazało, że działania podejmowane przez nauczycieli wpływają m.in. na: wzrost zaangażowania dzieci

w realizowane zadania, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami, zmiany w postawach i zachowaniu dzieci.

Większość ankietowanych nauczycieli deklaruje, że nauczyciele służą im radą i wsparciem w sytuacjach

trudnych.
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Obszar badania:  Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia

specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

W oddziałach przedszkolnych organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są adekwatne do rozpoznanych indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Analiza efektywności udzielanej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej jest dokonywana przez nauczycieli wychowawców i wicedyrektora. Wnioski

opracowane na podstawie ww. analizy są wykorzystywane do planowania wsparcia udzielanego indywidualnie

dziecku, m.in.: do organizacji zajęć specjalistycznych - innych o charakterze terapeutycznym, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjnych, a także logopedycznych. Ponadto wszyscy nauczyciele

prowadzą zajęcia wspierające uzdolnienia. Służą one także nauczycielom do podejmowania zintegrowanych

działań podczas bieżącej pracy z dzieckiem. Większość rodziców uważa, że zajęcia dodatkowe realizowane

w przedszkolu zaspokajają potrzeby edukacyjne, społeczne i emocjonalne dzieci. Ich zdaniem, zajęcia te m.in. 

wpływają na rozwój zdolności, poprawę relacji z rówieśnikami, wyeliminowanie dysfunkcji (np. wady wymowy,

dysleksji, zaburzenia emocjonalnego) i podniesienie samooceny dziecka. 

Obszar badania:  W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada

potrzebom ich dzieci. 

Działania podejmowane w oddziałach przedszkolnych w wyniku rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci oraz

wsparcie, jakie jest im udzielane przez nauczycieli, są pozytywnie oceniane przez rodziców. Zdecydowana

większość rodziców uważa bowiem, że ich dziecko może liczyć w przedszkolu na pomoc w pokonywaniu

trudności. Ich zdaniem, nauczyciele dają także ich dzieciom poczucie wiary we własne możliwości. 
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w

podejmowanych działaniach.

Istotnym elementem pracy nauczycieli oddziałów przedszkolnych jest budowanie partnerskich relacji

z rodzicami poprzez włączanie ich do współdecydowania w różnych sprawach oddziału przedszkolnego. Rodzice

zgłaszają swoje uwagi i pomysły do planu pracy wychowawczej. Czynnie uczestniczą w uroczystościach

i imprezach organizowanych w placówce, m.in. poprzez zakup upominków dla dzieci, zorganizowanie

poczęstunku. Rodzice wspólnie z dziećmi przygotowali pełnowartościowe posiłki do projektu „Dzień Zdrowego

Śniadanie”. Wspomagali akcje charytatywne. Nauczyciele mogą liczyć na pomoc rodziców w organizacji

wycieczek: wynajęcie autokaru, rezerwacja biletów wstępu, propozycje ciekawych miejsc i trasy podróży.

Wybrani rodzice zapoznawali dzieci z wykonywanymi zawodami: policjant, pielęgniarka i żołnierz zawodowy.

Rodzice współorganizują udział dzieci w comiesięcznych zajęciach umuzykalniających. Współdecydują

o wyjściach do Ośrodka Kultury na spektakle teatralne i warsztaty z robotyki. Udział rodziców w sprawach

przedszkola potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców, w której większość z nich

zaznaczyła, że ma wpływ na decyzje podejmowane w przedszkolu i często lub zawsze uczestniczy

w realizowanych przez placówkę działaniach. 

Obszar badania: W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu rozwijania wiedzy i umiejętności dzieci. Potwierdzają to pozytywne

opinie większości ankietowanych rodziców, którzy stwierdzili, że nauczyciele współpracują z nimi w celu

rozwijania zainteresowań i pasji ich dzieci oraz wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Z wypowiedzi

pracowników szkoły wynika, że wspólnie z rodzicami opracowują indywidualne programy terapeutyczno -

edukacyjny, planują działania edukacyjne wzbogacające proces kształcenia i wychowania poprzez organizację

różnego rodzaju imprez i uroczystości z udziałem dzieci, np spotkanie z pracownikiem WORD-u i organizację

warsztatów na miasteczku ruchu drogowego, wyjścia na warsztaty z robotyki. Rodzice dodali również,

że nauczyciele na zebraniach mówią szczegółowo o tym, co dzieci robią, czego się uczą. W sytuacjach trudnych

mogą kontaktować się z nauczycielem. Gdy nauczyciele zauważają jakieś problemy przekazują je rodzicom,

wspólnie ustalają oddziaływania. Specjaliści są dostępni dla rodziców.podczas zebrań rodzice otrzymują

diagnozy, które zawierają pełne informacje dot. dzieci. 
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Obszar badania: Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Przedszkole pozyskuje opinie na temat swojej pracy ze strony rodziców. Z deklaracji większości rodziców

wynika, że najczęściej komunikują się oni z nauczycielami w trakcie zebrań w grupie, spotkań z nauczycielem

oraz przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych. Dyrektor wskazał, że pod wpływem rodziców zmieniono

godziny funkcjonowania oddziałów wychowania przedszkolnego, które zostały dostosowane do ich potrzeb.

Z inicjatywy jednego z rodziców dzieci wzięły udział w grze patriotycznej, zorganizowanej w związku z 101

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto w jednej z grup mamy podjęły się głośnego czytania

dzieciom. Z informacji przekazanych przez nauczycieli wynika także, że w wyniku opinii rodziców zmienili

metody motywujące dziecko, dążą do ograniczenia spożywania słodyczy i niezdrowych przekąsek przez dzieci,

wprowadzono zakaz przynoszenia zabawek, zorganizowano zajęcia dodatkowe. Ponadto rodzice współpracują

z nimi w organizacji wyjść i wycieczek dla dzieci. Większość rodziców uważa, że ma wpływ na funkcjonowanie

oddziałów przedszkolnych. 
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Wnioski

1. Podejmowane przez wszystkich pracowników przemyślane działania zaspokajają potrzeby edukacyjne,

społeczne i emocjonalne dzieci, co pozytywnie wpływa na rozwój ich wiedzy, umiejętności, zainteresowań

i talentów, a także buduje ich poczucie wiary we własnej możliwości.

2. Nauczyciele diagnozują, planują i podejmują przemyślane działania zaspokajając indywidualne potrzeby

edukacyjne wszystkich dzieci.

3. Stosowanie na zajęciach indywidualizacji zarówno w procesie dydaktycznym jak i wychowawczym prowadzi

do pozytywnych zmian w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym dzieci oraz osiągania przez nie

sukcesów na miarę ich możliwości.

4. Nauczyciele uwzględniają w swojej pracy wyniki diagnozy potrzeb i możliwości wychowanków

przy planowaniu i organizacji adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzięki czemu wzrasta

ich efektywność.

5. Placówka umożliwia rodzicom współdecydowanie o podejmowanych w placówce działaniach, uwzględnia ich

opinie przy planowaniu zadań.
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