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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. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

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 18-03-2019 - 22-03-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Barbara Radman, Hanna Bolesta. Badaniem objęto 40 dzieci (ankieta i wywiad

grupowy), 124 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami

samorządu lokalnego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę

dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary

działania przedszkola.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki "PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ""LEŚNY ZAKĄTEK"" UL.
ALEJOWA 23A, 08-450 ŁASKARZEW"

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Łaskarzew

Ulica ALEJOWA

Numer 23A

Kod pocztowy 08-450

Urząd pocztowy ŁASKARZEW

Telefon 0256845012

Fax 0256845012

Www laskarzewprzedszkole@gmail.com

Regon 71254335300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 150

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 12.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.5

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat garwoliński

Gmina Łaskarzew

Typ gminy gmina miejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki:Publiczne Przedszkole "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie znajduje się

w budynku przy ulicy Alejowej 23 A. Do przedszkola uczęszcza 168 dzieci z  Łaskarzewa i pobliskich

miejscowości. Zajęcia odbywają się w 7 grupach wiekowych od 2,5 do 7 lat. Przedszkole jest czynne

w godzinach 7.00 - 17.00. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo bogata i atrakcyjna dla dzieci. 
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Obraz pracy szkoły/placówki

Publiczne Przedszkole "Leśny Zakątek"  w Łaskarzewie znajduje się w budynku przy ulicy Alejowej 23 A. Za rok

będzie obchodziło trzydziestolecie swojego istnienia. Jest to atrakcyjne miejsce, w otoczeniu pięknej przyrody.

Budynek przedszkola okalają dwa place zabaw oraz ścieżka ekologiczna. Do przedszkola uczęszcza 168 dzieci

w 7 grupach wiekowych od 2,5 do 5 lat. Codziennie spędzają czas na wspólnych zabawach służących

odkrywaniu małych i dużych tajemnic otaczającego świata.

Dyrektor, nauczycielki i pracownicy przedszkola to doświadczona i przyjazna kadra, która dba o stworzenie

każdemu dziecku szansy indywidualnego rozwoju, wspomaga go w poznawaniu rzeczywistości oraz odkrywa

jego uzdolnienia i pasje. Oferta edukacyjna przedszkola jest bogata. Codziennie dzieci mają możliwość

uczestniczenia w ciekawych zajęciach, zabawach, spacerach. Organizowane są uroczystości, wycieczki, różne

zajęcia dodatkowe: plastyczne, rytmiczne, przyrodnicze, aerobik, gimnastyka korekcyjna, terapia ręki, zajęcia

prowadzone metodą W. Sherborne, matematyczne. Dzieci uczą się języka angielskiego. Dodatkowo

organizowane są zajęcia taneczne.  Sale zajęć są bardzo dobrze wyposażone w meble, sprzęt, zabawki i pomoce

dydaktyczne. Funkcjonalny plac zabaw zaprasza starszaków i młodsze dzieci. Przedszkolaki biorą udział

przedstawieniach teatralnych w przedszkolu, uczestniczą w projekcji filmów w kinie sferycznym, koncertach

muzycznych. Czasami mają możliwość wyjazdu do Garwolina lub Warszawy na sztuki teatralne dla dzieci. Biorą

udział w różnych projektach edukacyjnych:  "Wyraźni na drodze", "Mały obywatel świata", "Idą święta, o kartce

świątecznej pamiętaj", "Kubusiowi przyjaciele Natury", "Czyste powietrze wokół nas", wymiana pocztówkowa

z przedszkolami z terenu całej Polski, "Mamo , tato wolę wodę", Nie o  SMSie lecz o karcie świątecznej

pamiętaj", "Pies". Dzieci rozwijają zdolności biorąc udział w  konkursach plastycznych i muzycznych: -

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pejzaż zimowy", – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jesienny las", –

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polska oczami dziecka", -Ogólnopolski Konkurs Plastyczny –"Nasz przyjaciel

jeżyk", – Przedszkolny Konkurs Plastyczny – "Mis", – Przedszkolny Międzygrupowy Konkurs Plastyczny "Ciężka

praca strażaka", – Przedszkolny Konkurs Plastyczny "Mój przyjaciel Cyber-robot", – Przegląd Piosenki o Zdrowiu

w Garwolinie, - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Starym Pilczynie, Przedszkole w Łaskarzewie jest organizatorem

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zimowy Krajobraz". Chętnie pomaga innym przeprowadzając akcje

charytatywne: "Góra Grosza", "Nasze przedszkolaki dokarmiają bezdomne zwierzaki", "Kup Pan szczotkę",

"Podaruj dzieciom w szpitalu świąteczny prezent", "Mokre chusteczki dla każdego dziecka" "Opatrunek

na ratunek", "Plastikowe nakrętki". Przedszkole "Leśny Zakątek" jest widoczne w lokalnym środowisku. Posiada

stronę internetową, można o nim przeczytać na łaskarzewskim portalu "Nasze sprawy". Brało udział

w uroczystościach patriotycznych na terenie Łaskarzewa, w Jarmarku Bożonarodzeniowym, marszu Mikołajów,

w kwietniu weźmie udział w Jarmarku Wielkanocnym. Współpracuje m.in. z : – Urzędem Miasta w Łaskarzewie,

Miejską Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkół nr.1, Zespołem Szkół nr 2 w Łaskarzewie, właścicielami sali

weselnej w Łaskarzewie, Piekarnią Żabczyńscy, OSP Łaskarzew, Policją, Poradnią Rehabilitacyjną,

Inspektoratem Sanitarnym, Fundacją Wiewiórki Julii. Przedszkole cieszy się bardzo dobra opinią rodziców dzieci

do niego uczęszczających. Placówka posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są trzy smaczne

i zdrowe posiłki dziennie dla wszystkich dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań żywieniowych dzieci.

Przedszkole jest czynne w godzinach: 7.00 - 17.00. Oprócz zajęć planowych i dodatkowo płatnych (tańce),

prowadzona jest skuteczna pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.  
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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.

Planowane i realizowane w przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

adekwatne do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznym co potwierdza

obserwacja zajęć i  spójne wypowiedzi wszystkich respondentów. Sprzyja temu również organizacja

bazy przedszkola. Każdy z 7 oddziałów ma własną salę z łazienką. W bardzo dobrze wyposażonych salach

wydzielono części przeznaczone do różnych form aktywności. Obserwacja zajęć wskazuje na powszechne

różnicowanie przez nauczycielki trudności wymagań, form aktywności,umożliwianie im dokonywania

samodzielnych wyboru zabawy. W opinii wszystkich rodziców sposób pracy nauczycielek z ich dzieckiem 

odpowiada zdecydowanie  jego potrzebom i możliwościom. Prowadzone są zajęcia dodatkowe np. plastyczne,

muzyczne. Nauczycielki posiadają bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Prowadzą zajęcia otwarte

umożliwiające im obserwacje funkcjonowanie dziecka  w grupie rówieśniczej. W każdej grupie są dzieci

niepełnosprawne, które bardzo dobrze się integrują i funkcjonują.  Wszystkie dzieci są angażowane w akcje

środowiskowe i prezentują swoje umiejętności w trakcie występów na uroczystościach.  Dzieci lubią chodzić

do przedszkola. Najbardziej podoba im się możliwość zabawy z rówieśnikami oraz nauki różnych ważnych

rzeczy. Bardzo lubią swoje panie i zajęcia z nimi.  
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Czy Pana/i zdaniem to, jak nauczyciele pracują z Pana/i dzieckiem, odpowiada jego potrzebom i

możliwościom? [AR] (9926)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 124

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zdecydowanie tak 117 94.4

2 raczej tak 7 5.6

3 raczej nie 0 0

4 zdecydowanie nie 0 0

5 nie wiem 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 124 100

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

i doskonalone

  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są systemowo planowane i  monitorowane

a wprowadzane użyteczne zmiany służą doskonaleniu realizowanego procesu edukacyjnego.  Mocną

stroną pracy przedszkola  jest wspólne zaangażowanie w planowanie procesów wspomagania i rozwoju

dzieci. Roczne plany pracy oparte są  na Koncepcji pracy przedszkola,  z nich wynikają plany miesięczne. Poza

tym dyrektor i nauczyciele przygotowują m.in.  plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, zakupu pomocy

dydaktycznych i wyposażenia, organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego,

ewaluacji wewnętrznej. Monitorowanie efektywności realizacji procesów wspomagania edukacyjnych odbywa się

we wszystkich grupach poprzez obserwację rozwoju dzieci w grupie, sytuacji wychowawczych, udziału dzieci

w uroczystościach i konkursach, analizę prac dzieci oraz  informacji pozyskanych od rodziców. Informacje

służą  określaniu słabych i mocnych stron dziecka, wniosków do dalszej pracy, w tym indywidualizacji pracy

z dzieckiem. Wnioski przekłada się na zadania do wykonania: wprowadzono zajęcia z logopedii, terapii

pedagogicznej, integracji sensorycznej, muzykoterapii,  rewalidacji,  gimnastyki korekcyjnej. Dostosowano

narzędzia diagnostyczne do nowej podstawy programowej W ramach pedagogizacji rodziców umieszczane są

na stronie internetowej artykuły, porady na temat trudności rozwojowych i wychowawczych dzieci.

Doskonaleniu procesów służy podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez  liczne szkolenia, studia

podyplomowe. 
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Obszar badania: Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu

tych procesów.

Wnioski formułowane w wyniku  monitorowania realizowanych procesów edukacyjnych są 

skutecznie wykorzystywane w planowaniu i doskonaleniu pracy placówki na co wskazują spójne w

ypowiedzi dyrektora i nauczycieli.   Każdy nauczyciel dokonuje samooceny i przedstawia wnioski dwa razy

w roku. Wnioski przekładane są na zadania do wykonania: wprowadzono zajęcia z logopedii, terapii

pedagogicznej, integracji sensorycznej, muzykoterapii, rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej. Dostosowano

narzędzia diagnostyczne do nowej podstawy programowej.  Na tej podstawie  opracowano arkusz obserwacji

pedagogicznej dla poszczególnych grup wiekowych w  oparciu o program wychowania przedszkolnego, 

opracowano arkusza monitorowania realizacji podstawy programowej i zadań przedszkola, wprowadzono

dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, terapii ręki, koła zainteresowań (plastyczne, muzyczne,

matematyczne, Mali Odkrywcy, rytmiczne, taneczne),  działania wspierające  rozwój umiejętności społecznych,

wzbogacono zakres pedagogizacji rodziców (warsztaty, wykłady, konsultacje, tablica informacyjna dla rodziców,

artykuły), urządzono nową salę dla maluchów, wzbogacono wyposażenia sal zajęć w kąciki zainteresowań,

zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzono plac zabaw dla dzieci młodszych.

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

przedszkolnej.

Stosowane przez nauczycieli różnorodne metody i formy pracy są adekwatne do potrzeb

i możliwości dzieci. Ułatwiają im uczenie się i zapewniają wsparcie i wszechstronny rozwój.

Wskazuje na to obserwacja zajęć oraz analiza wypowiedzi nauczycieli. Najczęściej w pracy ze swoimi grupami

stosowane są metody: czynne (samodzielnych doświadczeń, kierowanie własną działalnością, zadań słownych),

oglądowe (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki -koncerty, przedstawienia

teatralne), słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnianie instrukcji, m.żywego słowa), aktywizujące

(burza mózgów, projekty, Ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, Edukacja przez ruch C. Orffa, Ruchu

rozwijającego W. Sherborne, Dobrego startu Marty Bogdanowicz, Pedagogika zabawy ,,Klanza" , techniki

parateatralne. Metody te zapewniają dzieciom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy

i aktywny sposób. Dobór zależy od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz wymagań programowych.

W opinii nauczycieli obierane są te metody, które aktywizują, motywują dzieci do prascy i umożliwiają

praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
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Wykres 1w
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Obszar badania:  Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów

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

 Wszyscy nauczyciele wspólnie podejmują różnorodne działania zarówno w zakresie planowania

procesów edukacyjnych, jak również ich realizacji. Zespołowo analizują efekty swojej pracy. W opinii

dyrektora oraz nauczycieli ich współpraca dotyczy wszystkich obszarów pracy placówki: planowania,

opracowywania dokumentacji przedszkolnej (Statut, arkusze diagnostyczne, regulaminy, plany przedszkola),

wyboru programu wychowania przedszkolnego, ewaluacji wewnętrznej, WDN, dekorowania przedszkola, wystaw

okolicznościowych, organizacji wycieczek, współpracy z przedstawicielami instytucji lokalnych, konkursów i akcji

charytatywnych. W grupie przedszkolnej współpraca dotyczy tworzenia i analizy procesów edukacyjnych m. in.

planowania miesięcznego, obserwacji pedagogicznej, współpracy z rodzicami, uroczystości grupowych, uczenia

się od siebie nawzajem. Wszyscy nauczyciele angażują się w pracę powołanych przez dyrektora zespołów: ds.

ewaluacji wewnętrznej, WDN, ds. analizy programów wychowania przedszkolnego, ds.tworzenia dokumentacji.

Powoływane są zespoły nauczycieli i specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizujące

zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego

wspomagania.
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. 

 Wszyscy nauczyciele podają, że pomagają sobie nawzajem i wspólnie  rozwiązują problemy,

co podnosi  skuteczność realizowanych działań .    Współpracują i korzystają z pomocy innych

nauczycieli w zakresie planowania pracy, opracowywania arkuszy obserwacji, zabrań z rodzicami,  uroczystości

przedszkolnych, dekoracji sal, urządzania kącików zainteresowań, przygotowywania pomocy dydaktycznych, 

zajęć koleżeńskich,  konkursów międzygrupowych,  dekorowania przedszkola, wymiany informacji o dzieciach.

To pozytywnie wpływa na efekty realizowanych działań oraz na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.

Również nauczyciele i specjaliści realizujący zadania w zespołach ds. udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ściśle ze sobą współpracują  opracowując Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutycznego

oraz oceniając efekty pracy. Dzięki ich zaangażowaniu dzieci dobrze funkcjonują w grupie, rozwijają swoje

relacje społeczne oraz sferę emocjonalną. Współpraca wszystkich nauczycieli z psychologiem,  konsultacje

w sprawie różnych zachowań dzieci pozwalają poszerzać wiedzę natematzieciom, wiedzą jak postępować z nimi,

jakie stosować metody. Przekazują informacje rodzicom. Wymiana informacji między nauczycielami na temat



"PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ""LEŚNY ZAKĄTEK"" UL. ALEJOWA 23A, 08-450 ŁASKARZEW" 12/19

      

dzieci, ich funkcjonowania w grupie, ustalanie wspólnych planów działania wpływa pozytywnie  na uzyskanie

poprawy w zachowaniu i umiejętnościach dzieci.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Proszę wskazać przykłady wzajemnego wspierania się nauczycieli tego przedszkola, które

uważa Pan/Pani za efektywne? [AN] (11553)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 opracowywanie planów pracy 14 / 0 100 / 0

2 opracowywanie scenariuszy zajęć 10 / 4 71.4 / 28.6

3 przygotowywanie materiałów dydaktycznych 14 / 0 100 / 0

4 opracowywanie testów diagnostycznych 13 / 1 92.9 / 7.1

5 zajęcia koleżeńskie 6 / 8 42.9 / 57.1

6 wspólne prowadzenie zajęć 5 / 9 35.7 / 64.3

7 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, 14 / 0 100 / 0

8 dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, 13 / 1 92.9 / 7.1

9 upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, 1 / 13 7.1 / 92.9

10 wymiana materiałów i pomocy dydaktycznych, 14 / 0 100 / 0

11 wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy,

imprezy),

14 / 0 100 / 0

12 wymiana informacji o dzieciach, grupach, 14 / 0 100 / 0

13 inne, jakie?... 8 / 6 57.1 / 42.9
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Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Obszar badania:  Zarządzanie przedszkolem koncentruje się na zapewnieniu warunków

odpowiednich do rozwoju dzieci.

Zarządzanie przedszkolem koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiednich do rozwoju

dzieci. Podejmowane przez dyrektora różnorodne działania zarządcze są adekwatne do zapewnienia

odpowiednich warunków do rozwoju dzieci i potwierdzają jego troskę o zapewnienie tych

warunków. Podniesienie skuteczności działań przedszkola w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji wiąże się

ze wspólną refleksją wszystkich nauczycieli nad efektywnością podejmowanych przedsięwzięć, nad tym, co się

udaje i co oraz w jaki sposób należy poprawić. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

dyrektora umożliwiają podejmowanie decyzji służących rozwojowi przedszkola. Ważnym elementem zarządzania

jest organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu oraz przygotowanie pracowników

do działania zgodnego z wypracowanymi wspólnie procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa. Mocne strony

w tym zakresie to: bardzo dobre warunki pracy przedszkola, spójność oceny poziomu zapewnienia warunków

pracy i wyposażenia przez wszystkich respondentów badania, adekwatność działań podejmowanych przez

dyrektora w korelacji wypowiedzi dyrektora, nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego oraz analizy danych.  

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego. Nauczyciele mają świadomość istnienia wniosków i potrafią wskazać sposób ich

wykorzystania. Wskazane przez nauczycieli wnioski potwierdzają zapisy tych wniosków w dokumentacji

przedszkola. Analiza danych zastanych potwierdza tezę dotyczącą wykorzystania wniosków w planowaniu pracy.

Wypowiedzi dyrektora i nauczycieli określają wpływ wniosków na zmiany w pracy przedszkola i obszarów

funkcjonowania placówki, których dotyczą. Działania wynikające z nadzoru są skuteczne, ponieważ zebrane

dane wskazały wpływ wniosków z nadzoru na podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola. Dyrektor

na podstawie wniosków z nadzoru  podejmuje efektywne działania pozwalające doskonalić pracę całego zespołu

pedagogicznego. Mocne strony przedszkola to: dokładna znajomość przez nauczycieli wniosków z nadzoru,

spójność planowania z wnioskami z nadzoru, skuteczność działań wynikających z nadzoru w kontekście

wprowadzanych zmian i ich widocznych efektów.

Wykres 1j
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Obszar badania: Podejmuje się działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne

odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola.

Podejmuje się działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie

do potrzeb i służące rozwojowi placówki. Efekty działań dyrektora w zakresie pozyskiwania zewnętrznego

wspomagania działalności przedszkola są widoczne, a działania dyrektora w tym zakresie są skuteczne.

Dyrektor zapewnia ciągły rozwój przedszkola, angażując do efektywnej współpracy różne instytucje

i organizacje, które dają wsparcie w różnych aspektach funkcjonowania przedszkola: merytorycznych,

rzeczowych i finansowych. Korzyści wynikające z podejmowanych działań wymienione przez dyrektora,

nauczycieli i organ prowadzący są spójne. To potwierdza wysoką skuteczność działań dyrektora oraz jego trafne

decyzje dotyczące prorozwoju przedszkola. Mocne strony pracy przedszkola to: objęcie wszystkich obszarów

pracy przedszkola znaczącym wsparciem zewnętrznym, wysoki poziom zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb

oraz użyteczność otrzymywanego wsparcia przez ogląd efektów, jakie przynosi współpraca ze wskazanymi

instytucjami i organizacjami.  

Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania:  W przedszkolu ustalone i przestrzegane są procedury dotyczące

bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

W przedszkolu ustalone i przestrzegane są procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów

działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.  N a podstawie dokumentów i wypowiedzi wszystkich

pracowników należy stwierdzić, że w przedszkolu obowiązują procedury postępowania w sytuacjach trudnych

z opisem, jakich sytuacji one dotyczą. Ich znajomość jest powszechna, wskazuje na wysoki poziom ich

przestrzegania. Dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa również poprzez kształtowanie postaw

i respektowanie norm społecznych. Diagnozowanie ewentualnych zagrożeń i obszarów objętych procedurami,

czyli miejsc i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych jest wszechstronne. Wypowiedzi dyrektora, nauczycieli,

pracowników niepedagogicznych oraz rodziców są zbieżne i wskazują, że w przedszkolu nie ma miejsc

niebezpiecznych oraz, że nie występują sytuacje trudne. Wszyscy respondenci  znają procedury i zachowania

w sytuacjach trudnych, które obowiązują w przedszkolu. Mocne strony tego obszaru to: systemowość

diagnozowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu, wszechstronność obszarów zagrożeń

objętych diagnozowaniem i procedurami, powszechność znajomości i stosowania określonych procedur,

w kontekście poszczególnych grup respondentów oraz skuteczność podejmowanych działań. 
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Wykres 1w
 



"PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ""LEŚNY ZAKĄTEK"" UL. ALEJOWA 23A, 08-450 ŁASKARZEW" 19/19

      

Wykres 2w


