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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 09-04-2013 - 22-04-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Barbara Gradkowska, Eugeniusz Mróczyński.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej
i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie
metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor przedszkola Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Przedszkole, w którym
pracuję"

Badanie na próbie pełnej 10

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
psycholog

7

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni

0

Dzieci Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele najstarszej
grupy

24

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady rodziców
i rad grupowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni

0

Ankieta audytoryjna (PAPI) Rodzice obecni w trakcie
badania na terenie
przedszkola

50

Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

11

Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 6
Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd
Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole nr1w Hajnówce

Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Hajnówka

Ulica Jagiełły

Numer 7

Kod pocztowy 17-200

Urząd pocztowy Hajnówka

Telefon 0856822580

Fax

Www przedszkole1.fc.pl

Regon 05025526700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 135

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 11

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 27

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

12.27

Województwo PODLASKIE

Powiat hajnowski

Gmina Hajnówka

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

            

 

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce jest placówką publiczną, położoną przy ul. Jagiełły 7 i prowadzoną przez Miasto
Hajnówka. Zaczęło istnieć około 1947 roku jako Państwowe Przedszkole nr 2. W roku 1965 przedszkole zostało
przeniesione do nowego budynku na osiedlu Millenium, w którym, po pewnej modernizacji i rozbudowie istnieje
do dziś. Mieści się w dużym wolnostojącym, parterowym budynku. Liczy 5 oddziałów, posiada pięć dużych,
słonecznych sal, gabinet metodyczny, gabinet głównej księgowej, harcówkę, bibliotekę oraz duże zaplecze
kuchenne. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęt do zabaw dzieci. 

W placówce realizowany jest program edukacji regionalnej, edukacji ekologicznej i zuchowej. Wszystkie
uczestniczą w licznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego ,organizowanych przez różne ośrodki
i centra edukacyjne dla nauczycieli.

Przebywające w przedszkolu dzieci nabywają na wysokim poziomie wiadomości i umiejętności wynikające
z realizacji podstawy programowej, są samodzielne, twórcze, aktywne, potrafią funkcjonować w grupie
rówieśniczej, prezentują zachowania i postawy zgodne z przyjętymi normami społecznymi. Bogata oferta
edukacyjna przedszkola, odpowiadająca potrzebom dzieci, zapewnia im rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych.

Placówka dzięki podejmowanym inicjatywom i działaniom współpracuje z wieloma osobami i instytucjami,
identyfikuje ich potrzeby i możliwości oraz prowadzi szerokie działania. Śledzi losy absolwentów, co wpływa
na właściwe przygotowanie obecnych dzieci do dalszej edukacji w szkole podstawowej. Poprzez szeroką promocję
swoich osiągnięć, dobre warunki lokalowe i bogate wyposażenie przedszkole jest spostrzegane jako placówka
dbającą o jakość wychowania i kształcenia.

Więcej informacji na temat działań szkoły oraz ich efektów znajdziecie Państwo w raporcie.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            

Dzieci potrafią samodzielnie wykonywać czynności związane z samoobsługą oraz bawić się i uczyć
w grupie. W przedszkolu istnieją warunki sprzyjające rozwijaniu aktywności ruchowej wychowanków.
Nauczyciele wspierają działania twórcze dzieci. Przedszkole prowadzi efektywne działania adaptacyjne
dzieci do grup rówieśniczych. Nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe wychowanków, analizują
ich osiągnięcia i wdrażają wnioski z tych analiz. Rozwój umiejętności dzieci jest wynikiem wprowadzanych
w przedszkolu zmian.

Dzieci potrafią działać samodzielnie. 

Uczestniczące w wywiadzie 6-latki stwierdziły, że podczas pobytu w przedszkolu nauczyły się: kulturalnego
zachowania, słuchać Pani, rozpoznawać literki a nawet czytać, zgodnie wspólnie bawić się, poprawnie
zachowywać się przy stole, na spacerze, akceptować innych, o różnych fajnych zabawach i o bezpieczeństwie.
Ponadto dzieci wymieniły, iż dużo się nauczyły o przyrodzie, higienie, zdrowej żywności, roli witamin w żywieniu i o
ekologii.
Zdaniem uczestniczących w wywiadzie pracowników niepedagogicznych dzieci w najstarszej grupie wiekowej są
samodzielne w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, myciu rąk i twarzy, poprawnym trzymaniu sztućców, rozbieraniu
i ubieraniu się oraz w większości w zapinaniu guzików. Przyznali, że niektórym 4, 5-latkom niekiedy trzeba
pomagać w tych czynnościach, nadmienili że trudność sprawia zapinanie guzików. Myć ręce i twarz, załatwianie
potrzeb fizjologicznych, trzymanie łyżki i ubieranie się potrafią nawet 3-latki, zaś poprawie trzymać widelec i łyżkę -
dzieci 4-letnie. Wypowiedzi wszystkich ankietowanych rodziców potwierdziły nabycie przez dzieci następujących
umiejętności:
- mycie rąk i twarzy (50 wskazań);
- załatwianie potrzeb fizjologicznych (49/50);
- poprawnie trzymanie łyżki (48/50);
- rozbieranie się i ubieranie (48/50);
- poprawne trzymanie widelca (46/50);
- zapinanie guzików (42/50).8
Obserwacja dzieci w najstarszej grupie pozwala na stwierdzenie, że sześciolatki potrafią samodzielnie wykonywać
powyższe czynności, mają niekiedy problem z zapinaniem guzików, w mniejszym stopniu poprawnym trzymaniem
noża i widelca.

Dzieci potrafią działać w grupie. 

Dyrektor podczas wywiadu wskazał na następujące sposoby uczenia dzieci w przedszkolu wzajemnej współpracy:
- organizowanie zajęć edukacyjnych z dominacją formy pracy zespołowej;
- działania zespołowe; zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, parateatralne;
- zabawy dowolne i zabawy w postaci zadań stawianych do wykonania między sobą;
- wdrażanie zasad współdziałania w grupie (np. Kodeks Dobrego Kolegi, Prawo Zucha);
- zachęcanie do pomocy dzieciom słabszym (np. w czasie zajęć i zabaw w sali, na placu, podczas wyjść, podczas
pracy w kółkach zainteresowań, podczas imprez i uroczystości, w czasie zabaw integracyjnych z młodszymi
dziećmi); 
- kształtowanie relacji społecznych (np. opieka nad zwierzętami, dbanie o ekologię); 
- zachęcanie dzieci do rozwiązywania problemów, konfliktów.
Obserwacja zajęć (5/6) potwierdziła stosowanie przez nauczycieli form pracy zespołowej. Dzieci w większości
lub całą grupą bawiły się i uczyły wspólnie z rówieśnikami. Zaobserwowano, że dzieci prezentowały właściwe

 6 / 41Raport z ewaluacji: Przedszkole nr1w Hajnówce



zachowania i współdziałały ze sobą podczas inicjowanych przez nauczycieli zabaw ruchowych oraz swobodnej
zabawy np. w kącikach zainteresowań. W czasie wykonywania segregacji odpadów dzieci zgodnie korzystały ze
wspólnego dywaniku z pakietem różnych nie posegregowanych odpadów. Potrafiły wspólnie wykonać zadanie
wyznaczone dla całej grupy. Ponadto dzieci chętnie realizowały zadanie plastyczne w 5 zespołach wykorzystując
różne materiały i stosując różne techniki, a na koniec dokonując samooceny wykonanych prac. 
Podczas obserwacji dzieci przebywających na placu zabaw zwrócono uwagę na organizowanie przez nauczycieli
grup wychowanków i angażowanie ich do wspólnych zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Również dzieci
same dobierały się w grupy i korzystały ze znajdujących się na placu urządzeń.

W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. 

W opinii dyrektora oraz ankietowanych nauczycieli, przedszkole wspiera rozwój aktywności ruchowej dzieci
w następujący sposób:
- organizowane są zajęcia aktywizujące prowadzone przez specjalistów (np. rytmika, gimnastyka korekcyjna)
w pakiecie zajęć podstawowych i dodatkowych płatnych dodatkowo; 
- aktywizacja ruchowa jest włączona w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą;
- maksymalnie długi czas spędzany jest na placu zabaw;
- organizowane są wycieczki, spacery, kola zainteresowań i gimnastyka korekcyjna. 
Z przeprowadzonego wywiadu grupowego z dziećmi wynika, że lubią wychodzić na spacery, ponieważ można
w tym czasie obserwować przyrodę, zaczerpnąć świeżego powietrza, uprawiać różne sporty, można się bawić i być
zdrowym.
Uczestniczący w wywiadzie partnerzy przyznali, że aktywności ruchowej dzieci sprzyjają: przestronne dobrze
wyposażone sale, place (duży i mały) z urządzeniami do zabaw ruchowych i systematycznie uzupełniany sprzęt
sportowy. Dzieci korzystają z zajęć rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, wychodzą na codzienne spacery o każdej porze
roku. Partnerzy podkreślali też różnorodność zajęć oferowanych dla dzieci w tym przygotowanie i prezentację
tańców. 
W czasie obserwacji placówki stwierdzono, że plac zabaw wyposażony jest w estetyczne i funkcjonalne urządzenia
zapewniające dzieciom różnorodne możliwości aktywności ruchowej. Ich stan techniczny jest dobry, zaś ilość
wystarczająca w stosunku do liczby dzieci. Podczas obserwacji zajęć zauważono, że nauczyciele inicjują zabawy
ruchowe z dziećmi nawiązujące do realizowanej tematyki, wykorzystując przy tym profesjonalne podkłady
muzyczne i pomoce do zajęć ruchowych.

Wspieranie działań twórczych dzieci.

Dyrektor oraz ankietowani nauczyciele (10) wymienili następujące sposoby wspierania działań twórczych dzieci:
- zajęcia rozwijające oferowane jako odpłatne uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej; 
- wspieranie działań twórczych (np. rytmika) włączonych w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela
opiekującego się grupą. 
Dyrektor wskazał ponadto: 
- funkcjonowanie kół zainteresowań: teatralne - ,,Miniaturka teatralna”, ekologiczne -,,Ekoludek”, taneczne -
,,Przebojowe dzieciaki”, regionalne - ,,Kolebka”;
- funkcjonowanie 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne Skrzaty”;
- udział dzieci w konkursach: plastycznych, recytatorskich, piosenki religijnej (kolędy) i dziecięcej.
Na zajęciach (6) zaobserwowano, że nauczyciele tworzą sytuacje, w których dzieci mogą rozwiązywać problemy
(sprzyjające uczeniu się i samodzielności). Nauczyciele udzielali wskazówek dzieciom, w jaki sposób mają
wykonać zadania, interesowali się ich pracą, w miarę potrzeb wspierali i wspomagali, zachęcali do ukończenia
zadania. Dzieci reagowały na powyższe sytuacje w następujący sposób: chętnie i prawidłowo odpowiadały
na pytania stawiane przez nauczycieli, również zadawały im pytania, wykorzystywały swoje wiadomości
i wcześniejsze doświadczenia. Na terenie placówki widoczne są efekty aktywności twórczej dzieci: w salach,
na korytarzach, w szatni - wystawy twórczości dziecięcej, wykonane różnymi technikami, różnorodne tematycznie
i na bieżąco aktualizowane.

Adaptacja dzieci do grup rówieśniczych.

Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że większość dzieci, bądź cała grupa zachowuje się zgodnie z regułami
przyjętymi w przedszkolu. W przypadku pojawienia się sytuacji odseparowania dziecka od grupy nauczyciele
natychmiast odpowiednio reagowali. Obserwacja zajęć potwierdziła prawidłowe, zgodne z zasadami
funkcjonowanie i zachowanie dzieci w grupach rówieśniczych. W opinii większości ankietowanych rodziców ich
dzieci:
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- potrafią respektować zasady przyjęte w trakcie wspólnych zabaw (50);
- umieją rozwiązywać konflikty (49/50);
- chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami (46/50). 

Uwzględnianie możliwości rozwojowych dzieci.

Według dyrektora (ankieta), wiedza na temat możliwości rozwojowych dzieci uczęszczających do przedszkola
pochodzi z analizy osiągnięć prowadzonych w przedszkolu, które wynikają z systematycznej obserwacji
na podstawie arkusza obserwacyjnego i kart diagnozy gotowości szkolnej. Dotyczą wszystkich sfer rozwoju
poczynając od najprostszych umiejętności takich jak samoobsługa, współżycie i współpraca w grupie rówieśniczej,
komunikacja werbalna z dziećmi i dorosłymi po analizę prac i wytworów dziecięcych, wyniki konkursów
plastycznych, wokalnych, recytatorskich. Informacje o dziecku pozyskuje się także na podstawie obserwacji
podczas zabaw i zajęć oraz z informacji od rodziców. 
Nauczyciele (wywiad i ankieta) dodatkowo wskazują na Kartę potrzeb indywidualnych, przesiewowe badania
logopedyczne w grupach starszych, karty pracy dzieci, arkusze obserwacji cech rozwojowych dziecka i karty
diagnozy gotowości szkolnej dzieci 6- letnich.
Badani przyznali, że dokonując analizy osiągnięć dzieci uwzględniają ich możliwości rozwojowe adekwatnie
do wieku i poziomu rozwoju, biorąc pod uwagę ich udział w konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach
i akcjach. Nauczyciele podkreślali także dostosowanie narzędzi badawczych do wieku i poziomu umiejętności
dzieci.

Analiza osiągnięć dzieci.

Z informacji uzyskanych od dyrektora (wywiad) wynika, że w przedszkolu prowadzone są analizy osiągnięć dzieci
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Analiza ta jest wynikiem
realizacji treści kształcenia zawartych w programie wychowania przedszkolnego, potrzeb i możliwości rozwojowych
dziecka, jego systematycznej i celowej obserwacji oraz diagnozy, przeprowadzanych testów, rozmów z rodzicami,
działań wspierających, prowadzonej dokumentacji pedagogicznej, jak również codziennej pracy. Na podstawie
wyników diagnoz dostosowuje się pracę do możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci poprzez: 
- zadania o zróżnicowanym stopniu trudności;
- szybsze tempo pracy dzieci i wyższy stopień rozwoju;
- zadania dodatkowe;
- dzieci, które mają problemy edukacyjne – otrzymują pomoc zindywidualizowaną o charakterze
kompensacyjno-korekcyjnym oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Także uczestniczący w wywiadzie nauczyciele potwierdzili prowadzenie analizy osiągnięć dzieci poprzez: 
- systematyczną obserwację wychowanków na zajęciach i w czasie zabaw; 
- diagnozę na poziomie grup i na poziomie przedszkola; 
- rozmowy indywidualne z rodzicami; 
- analizę wytworów dzieci; 
- badanie losów absolwentów; 
- udział dzieci w konkursach, przeglądach. 
Nadmienili, iż w placówce realizowany jest projekt ,, Otwarte Przedszkole” i inne programy, a w swoich analizach
odnoszą się do modelu rozwojowego dziecka. 

Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć dzieci.

Dyrektor oraz ankietowani nauczyciele wymienili następujące działania podejmowane w przedszkolu, będące
wynikiem przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci:
- doposażenie placówki w pomoce (zakup pomocy do zajęć sensorycznych oraz do terapii logopedycznej oraz
wspomagania rozwoju mowy przez nauczycieli poszczególnych grup, zakup plansz graficznych dotyczących
tematyki ekologicznej);
- tworzenie planów i programów wspierających zainteresowania i wyrównywania deficytów; 
- dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych przy układaniu planów pracy;
- organizowania zajęć o charakterze wyrównawczym;
- planowania pracy z dziećmi o szczególnych uzdolnieniach. 
- ustalania kierunków dalszej pracy;
- przekazywanie informacji rodzicom;
- kwalifikowanie do indywidualnej terapii logopedycznej, w przypadku poważniejszych problemów z wymową
podejmowanie decyzji o organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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Wprowadzanie zmian przyczyniających się do rozwijania umiejętności dzieci.

W opinii prawie wszystkich ankietowanych rodziców (48/50), przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci.
Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele wskazali wprowadzone w ostatnim czasie zmiany, które przyczyniły się
do rozwoju umiejętności dzieci: diagnoza dziecka pięcioletniego, badania przesiewowe, zakupienie programu
do badań logopedycznych kontynuowanie akcji i programów prozdrowotnych i ekologicznych i zwiększenie
wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dziećmi. 
Z obserwacji placówki wynika, że promowane są osiągnięcia dzieci. Wyeksponowano wystawy prac plastycznych,
dyplomy, puchary, statuetki, podziękowania, materiały fotograficzne z udziału dzieci w konkursach, występach
i imprezach. Na uwagę zasługuje bogata kronika z działalności 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne Skrzaty”.

Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają bardzo wysoką ocenę poziomu spełniania wymagania. Na
szczególną uwagę zasługuje różnorodność działań twórczych dzieci sprzyjających aktywności ruchowej
i nabywaniu kolejnych umiejętności. Realizacja przez placówkę wielu przedsięwzięć skutkuje, że dzieci są mocno
samodzielne i dobrze przygotowane do realizacji kolejnych wyzwań co potwierdziły najstarsze roczniki w trakcie
realizowanych zajęć. 

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Dzieci są aktywne

Komentarz:

            

Prezentowane przez nauczycieli postawy, umiejętnie dobrane metody i formy pracy oraz tematyka zajęć
sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Nauczyciele zachęcają
dzieci do samodzielności.

Uczestniczenie dzieci w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

Prawie wszyscy (49/50) ankietowani rodzice przyznali, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty
podstawowej (bez dodatkowych opłat), jak również z oferty dodatkowej (za dodatkową opłatą) – 47/50 wskazań..
Także biorący udział w wywiadzie partnerzy i pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że dzieci chętnie i liczną
grupą uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole, ponieważ w ich opinii zajęcia te są interesujące
i różnorodne. Przedszkole oferuje zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz koła zainteresowań
(ekologiczne, regionalne, teatralne, zajęcia taneczne, plastyczne), funkcjonuje 30 Gromada Zuchowa ,,Leśne
Skrzaty’ oraz placówka realizuje projekt „Otwarte Przedszkole”.
Pracownicy niepedagogiczni podkreślili bardzo ciekawe prowadzenie zajęć z dziećmi przez nauczycieli
i stosowanie zachęt poprzez pozytywne wzmocnienia. 
Poza tym wszyscy przyznali, że nauczyciele i dyrekcja zachęcają dzieci do uczestniczenia w zajęciach
oferowanych przez przedszkole.
Uczestniczące w wywiadzie dzieci najstarszej grupy wiekowej wymieniły zabawy i zajęcia, które najbardziej lubią
w przedszkolu: gra w warcaby, gra w piłkę, budowa domu układanki, układanie puzzli, zabawy zabawkami
i klockami Lego, zabawy grupowe np w ,,Królową psów". 
Ankietowani nauczyciele (10) stwierdzili, że dzieci podczas prowadzonych przez nich zajęć najchętniej podejmują
aktywność słowną, muzyczną, ruchową, artystyczną (np. plastyczną, teatralną) oraz czynności organizacyjne
i porządkowe. Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną wykonują różnorodne zabawy i ćwiczenia
przygotowujące i utrwalające wywołane prawidłowe głoski, tj. zabawy słuchowe, usprawniające aparat mowy,
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oddechowe i relaksacyjne.
Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele przyznali, że w celu zaktywizowania dzieci organizują im spacery,
wycieczki, tworzą sytuacje sprzyjające rozwijaniu różnych umiejętności, odwołują się do doświadczeń, oferują
ciekawe zajęcia np. Kąciki zainteresowań i prowadzą z nimi zajęcia metodami aktywnymi.
Obserwacja zajęć (6) potwierdziła zaangażowanie większości dzieci bądź całej grupy w zajęcia. Zwrócono uwagę,
że dzieci najbardziej angażowały się podczas zabaw ruchowych oraz wykonywania prac plastycznych. Ich
aktywność miała związek z działaniami nauczycieli, którzy wyjaśniali, w jaki sposób należy wykonać zadanie,
pomagali dzieciom mniej sprawnym, stosowali pochwały, zachęcali do wypowiedzi, odwoływali się
do wcześniejszych doświadczeń dzieci, stawiali pytania problemowe, stosowali zmienność zadań i form pracy.
Nauczyciele reagowali również w każdej lub większości sytuacji na brak zaangażowania nielicznych dzieci.
Z obserwacji zajęć wynika, że dzieci chętnie w nich uczestniczyły, wykonywały polecenia nauczycieli i zadania,
odpowiadały na pytania. 
Nauczyciele poprzez swój sposób zachowania i prezentowane postawy tworzyli na zajęciach przyjazną, życzliwą
atmosferę, dostosowywali metody i formy pracy do możliwości i potrzeb dzieci, dobierali interesującą tematykę
zajęć (np. selektywna zbiórka odpadów, rola witamin w żywieniu).

Zachęcanie dzieci do samodzielności w działaniach prorozwojowych.

Dyrektor oraz uczestniczący w wywiadzie nauczyciele i partnerzy wymienili następujące sposoby zachęcania dzieci
do samodzielnego rozwijania się: 
- pokazywanie talentów na konkursach i przeglądach;
- docenianie osiągnięć dzieci (pochwały, nagrody, dyplomy); 
- indywidualizację pracy;
- udział dzieci w akcjach ekologicznych, charytatywnych, prozdrowotnych. 
Ponadto dyrektor wymienił: 
- stosowanie aktywizujących metod i form pracy; 
- wspieranie dziecka w kierunku rozwijania zainteresowań; 
- wsparcie i motywowanie do wykonania określonych czynności; 
- stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych;
- inspirowanie do zabaw.
Partnerzy podkreślali systematyczne wdrażanie dzieci do czynności samoobsługowych i samodzielności oraz pełną
adaptację dzieci najstarszych do warunków szkolnych. Uznali, że realizowany program ,,Otwarte Przedszkole”
pomaga dzieciom w przyjaznym postrzeganiu świata, rozumieniu i wyrażaniu własnych potrzeb. 
Uczestniczący w wywiadzie rodzice przyznali, że ich dzieci są zachęcane do samodzielności. Potrafią się ubierać,
samodzielnie spożywać posiłki, sprzątać po sobie, porządkować zabawki, myć zęby, korzystać z toalety, składać
wyrazy z liter. W ich opinii z każdym rokiem pobytu dzieci w przedszkolu, przejawy ich samodzielności są
wyraźniejsze.
Dzieci uczestniczące w wywiadzie stwierdziły, że czasem wybierają zabawy, w które chcą się bawić, a czasem
robią to panie.
Obserwacja zajęć potwierdziła zachęcanie dzieci przez nauczycieli do samodzielnego wykonywania zadań. Na 5/6
obserwowanych zajęć dzieci same wybierały sporadycznie zabawy, w które mogły się bawić. Nauczyciele
zachęcali dzieci do starannego wykonania pracy i do jej ukończenia, do wypowiedzi na określony temat,
do pokonywania trudności, chwalili za postępy i wytrwałość. Na zajęciach wystąpiła ocena koleżeńska wykonanych
przez dzieci prac plastycznych ( np. praca ,,Ziemia ma być szczęśliwa”).

Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają bardzo wysoką ocenę poziomu spełniania wymagania. Na
szczególną uwagę zasługuje różnorodność realizowanych przez placówkę programów, projektów i przedsięwzięć
wykraczających poza teren placówki, co skutkuje, że dzieci są mocno samodzielne i dobrze przygotowane
do realizacji kolejnych wyzwań.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            

W odczuciu dzieci i ich rodziców przedszkole jest miejscem bezpiecznym. W przedszkolu diagnozuje się
zachowania dzieci. Pracownicy przedszkola podejmują działania mające na celu eliminowanie
niepożądanych zachowań dzieci i wzmacnianie właściwych. Dzieci znają i prezentują zachowania zgodne
z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. W przedszkolu analizuje się podejmowane działania
wychowawcze i ocenia ich efekty. 

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.

Ankietowani rodzice (45/50) zapytani o poczucie bezpieczeństwa swoich dzieci podczas pobytu w przedszkolu
odpowiedzieli, że dzieci nigdy nie mówiły, że się boją. Pięciu rodziców przyznało, że ich dzieci kilka razy
wspominały o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia.
W odczuciu biorących udział w wywiadzie rodziców oraz pracowników niepedagogicznych przedszkole jest
miejscem bezpiecznym, o czym świadczy odpowiednie, dostosowane do potrzeb dzieci wyposażenie sal (meble
z atestem, zaokrąglone brzegi, miękkie dywany, bezpieczne zabawki) oraz placu zabaw (mały i duży) a także
ogrodzenie terenu i domofon.. Poinformowali, że nie posiadają informacji o wypadkach, ponadto w przedszkolu
odbywają się ciekawe spotkania z policjantem, ratownikiem medycznym i strażakiem, na których omawiane są
zagadnienia związane z bezpieczeństwem.
Dzieci są odbierane z przedszkola tylko przez osoby do tego upoważnione. Rodzice i pracownicy przedszkola
przyznali, że wychowankowie znają regulamin przedszkola i stosują się do jego zapisów. Podczas wycieczek
i wyjazdów zapewniona jest dodatkowa opieka rodziców. Ponadto dzieci starsze opiekują się młodszymi. W razie
potrzeby dzieci mogą w każdej sytuacji liczyć na pomoc pracowników przedszkola.
Uczestniczący w wywiadzie partnerzy wymienili działania przedszkola zapewniające poczucie bezpieczeństwa
wychowankom: realizacja programów ,,Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpieczna droga do przedszkola i z
przedszkola”, ogrodzenie terenu placówki, upoważnienia dla osób dorosłych odbierających dzieci, systematyczne
przeglądy techniczne budynku i kontrola pojazdów przy wyjazdach na wycieczki, zapewnienie dodatkowej opieki
podczas wyjść i wyjazdów dzieci, kształtowanie u wychowanków bezpiecznych zachowań, odpowiednie
zabezpieczenie dzieci najmłodszych na spacerach. 
W odczuciu biorących udział w wywiadzie sześciolatków w przedszkolu jest bezpiecznie i niczego się nie boją.
Obserwacja zajęć potwierdziła dbałość nauczycieli o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci. Przyjazna,
życzliwa postawa nauczycieli, ich spokój, opanowanie, tworzenie dobrych relacji z dziećmi, korygowanie
niewłaściwych zachowań, pomoc w rozwiązywaniu drobnych konfliktów pomiędzy dziećmi powoduje,
że wychowankowie mają poczucie bezpieczeństwa. 
Z obserwacji placówki wynika, że pomieszczenia, w których przebywają dzieci urządzone są w taki sposób, aby
zapewniały im bezpieczeństwo.

Prowadzenie diagnozy zachowań dzieci.

Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły oraz uczestniczących w wywiadzie i ankietowanych nauczycieli (10)
wynika, że w przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci, prowadząc obserwacje codzienne i wycinkowe
podczas ich pobytu w placówce (zabawy, zajęcia dowolne, sytuacje okolicznościowe), rozmowy z dziećmi,
rodzicami i nauczycielami, ankietowanie rodziców, dokonując analizy sytuacji wychowawczej w grupach poprzez
analizę kart diagnostycznych i arkuszy obserwacji oraz przeprowadzając wywiady z rodzicami). 
Dyrektor (ankieta) podkreślił, że wnioski z każdej diagnozy są analizowane i ewentualne działania ,,naprawcze”
formułowane są indywidualnie do każdego przypadku. W działania te angażuje się rodziców, a dzieci wykazujące
trudności w zachowaniu kierowane są do specjalistów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce
na pogłębione badania. Systematycznie ujednolica się metody wychowawcze nauczyciel - rodzic. Powtórna
diagnoza przeprowadzana jest w drugim półroczu i służy do analizy działań ,,naprawczych”, czy osiągnięto
zamierzone cele. Do końca kwietnia nauczyciele grup 5,6 - latków przygotowują pisemną ,,Informację o gotowości
podjęcia nauki w szkole podstawowej”. 
W opinii wszystkich ankietowanych rodziców (50), pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę
na zachowania dzieci.
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Podejmowanie działań wychowawczych w celu zmniejszania zagrożeń oraz wzmacniania pożądanych
zachowań.

Z wypowiedzi dyrektora oraz uczestniczących w wywiadzie nauczycieli, pracowników niepedagogicznych
i rodziców wynika, że w celu eliminowania niepożądanych zachowań dzieci i wzmacniania właściwych, w każdej
grupie obowiązuje Kodeks Przedszkolaka. Nauczyciele we współpracy z rodzicami korygują niepożądane
zachowania dzieci, wyciągają konsekwencje z zachowań niewłaściwych, wyróżniają i nagradzają dzieci za dobre
zachowanie. Nauczyciele stwierdzili, że niepożądane i zagrażające bezpieczeństwu zachowania dzieci zdarzają się
sporadycznie i zawsze spotykają się z natychmiastową reakcją nauczyciela. W indywidualnych przypadkach np.
dziecko z elementami autyzmu lub ADHD nauczyciele wchodzą w kontakt z rodzicami starając się umiejętnie
przekonać rodzica do skorzystania z pomocy specjalistycznej. 
Ponadto przeprowadzają rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, w razie potrzeby również z całą grupą oraz wspierają
ich w wychowaniu poprzez prelekcje np. „One są wśród nas” i szkolenia oraz uaktualnienie programu
profilaktycznego w celu wykształcenia pożądanych zachowań. 
Obserwacja zajęć potwierdziła, że nauczyciele zwracają się do dzieci spokojnym, opanowanym głosem. Są
życzliwi i kulturalni. Wzmacniają pożądane zachowania dzieci stosując pochwały, nagrody, prezentując pozytywne
przykłady. Korygują także zachowania niewłaściwe poprzez upomnienia i prowadzenie indywidualnych rozmów
z dziećmi. Zwracają także uwagę na ich bezpieczeństwo.

Wiedza dzieci na temat oczekiwanych od nich zachowań.

Uczestniczące w wywiadzie dzieci wskazały, że w przedszkolu należy zachowywać się kulturalnie, słuchać pani,
być grzecznym (doceniać, jak Pani mówi, nie przekrzykiwać, nie przeszkadzać, nie popychać kolegów), pomagać
młodszym, nie przeszkadzać innym, nie bić kolegów, zapraszać inne dzieci do zabawy.
W opinii dzieci należy być grzecznym, aby otrzymać nagrodę, nie mieć kary, aby więcej się dowiedzieć, bo Pani się
denerwuje, każdy będzie osobę grzeczną lubił, bo komuś może stać się krzywda. Zdaniem dzieci, jeżeli jest się
grzecznym, jest miło i przyjemnie. 
Ankietowani nauczyciele (10) uważają, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. 
Wszyscy ankietowani rodzice (50) przyznali, że dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy
przestrzegać.
Podczas obserwacji zajęć nie stwierdzono zachowań dzieci odbiegających od ogólnie przyjętych norm.
Wychowankowie prezentują właściwe zachowania. Są zdyscyplinowani, radośni, sympatyczni, kulturalni.

Analiza i ocena podejmowanych działań wychowawczych. 

Z informacji uzyskanych od dyrektora (wywiad) oraz ankietowanych nauczycieli (10) wynika, że prowadzone
w przedszkolu działania wychowawcze są analizowane i oceniane. W tym celu wykorzystywane są arkusze analizy
zachowań dzieci, arkusze samooceny, karty obserwacji i działania dziecka w różnych sytuacjach, analiza informacji
płynących ze środowiska np. (rodzice, instytucje użyteczności publicznej) oraz w zebranych informacjach
od rodziców w trakcie kontaktów indywidualnych. 
Zdaniem dyrektora dokonywana i dokumentowana jest obserwacja , którą obejmuje się wszystkie dzieci,
a ewentualnie działania ,,naprawcze" formułuje się indywidualnie do każdego przypadku. Organizowanie wsparcia
w postaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej przebiega za zgodą rodzica. Nauczyciel określa słabe i mocne
strony dziecka i na tej podstawie planuje prace stosownie do rozwoju dzieci odwołując się do Kodeksu Dobrego
Kolegi.
Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele przyznali, że dokonują analizy działań podejmowanych dla eliminowania
zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań, ankietując i prowadząc rozmowy z rodzicami, konsultując się
z innymi nauczycielami i wymieniając między sobą doświadczenia oraz opracowując wnioski i refleksje dotyczące
różnych przypadków wychowawczych.

Modyfikowanie działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

Według dyrektora (wywiad) zaistniała potrzeba modyfikacji działań wychowawczych w związku z potrzebą wsparcia
4-latka (objęty pomocą zespołu - wystąpiły symptomy nadpobudliwości). Natomiast uczestniczący w wywiadzie
nauczyciele stwierdzili, że działania wychowawcze przynoszą pożądane efekty, a zaistniała potrzeba ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych z rodzicami i zacieśnienia współpracy rodziców ze specjalistami w zakresie
wyjaśnienia potrzeby pomocy dziecku. 
W opinii uczestniczących w wywiadzie partnerów w przedszkolu nie zdarzają się niepożądane zachowania dzieci. 
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Podsumowując wymaganie warto dodać, że dziecko w przedszkolu czuje się bardzo bezpiecznie, co potwierdzają
wszyscy respondenci badania. Nauczyciele podejmują szereg działań wychowawczych, które okazały się bardzo
skuteczne w zakresie zmniejszania zagrożeń. Wszyscy badani stwierdzili, że wdrożone działania w obszarze
wychowawczym są do naśladowania przez inne placówki.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.
.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Procesy

Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy

Komentarz:

            

Przedszkole pracuje w oparciu o wypracowaną wspólnie i przyjętą do realizacji przez nauczycieli
koncepcję pracy. Prowadzone są działania realizujące koncepcję pracy przedszkola, które są w miarę
potrzeby modyfikowane. Główne kierunki pracy przedszkola są znane rodzicom i przez nich akceptowane.

Koncepcja pracy przedszkola. 

Dyrektor oraz uczestniczący w wywiadzie nauczyciele podali, że koncepcja pracy przedszkola zawiera następujące
elementy: Opieka, Dydaktyka, Przygotowanie do szkoły, Stymulowanie rozwoju, Kształtowanie postaw
emocjonalnych, Bezpieczeństwo, Wspieranie rodziców i doradztwo, Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną i z innymi instytucjami. 
Zdaniem nauczycieli w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na: kształtowanie postaw emocjonalnych,
wszechstronny rozwój dzieci, bezpieczeństwo, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, oraz
przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
W opinii uczestniczących w wywiadzie partnerów w pracy przedszkola najważniejsze jest bezpieczeństwo,
dyscyplina, rozwijanie zainteresowań dzieci i wdrażanie ich do samodzielności oraz przygotowanie do podjęcia
nauki w szkole podstawowej. 
7/10 ankietowanych nauczycieli czuje się współautorami koncepcji pracy przedszkola. Według wszystkich
nauczycieli rada pedagogiczna zatwierdziła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy przedszkola.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola. 

Dyrektor oraz uczestniczący w wywiadzie nauczyciele wymienili najważniejsze działania realizujące koncepcję
pracy przedszkola:
- realizacja projekt unijnego ,,Otwarte Przedszkole”, którego celem było podtrzymanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej 15 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez edukację międzykulturową przy równoczesnym
rozwoju usług edukacyjnych;
- wprowadzenie od nowego roku szkolnego nieodpłatnych zajęć z rytmiki we wszystkich grupach wiekowych; 
- uczestnictwo chętnych dzieci w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej; 
- zakupienie pomocy dydaktycznych poszerzających zainteresowania artystyczne, przyrodnicze, regionalne:
plansze graficzne, pomoce multimedialne, pomoce do zabaw muzyczno-ruchowych, gry planszowe, kostiumy
do zajęć regionalnych i teatralnych. 
Poza tym nauczyciele wskazali organizowanie dla dzieci zajęć dodatkowych, konkursów i imprez przedszkolnych
oraz warsztatów dla rodziców.

Analiza koncepcji pracy przedszkola. 

Według dyrektora i uczestniczących w wywiadzie nauczycieli koncepcja jest analizowana i systematycznie
wprowadzone są zmiany. Dotyczą one wprowadzenia nowych działań i projektów: w zakresie współpracy ze
środowiskiem i rodzicami (np. propozycja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce – program
,,Moje dziecko idzie do szkoły” - 6 –latki, ,,Czyste powietrze wokół nas” – 5 latki, ,,Kubusiowi przyjaciele natury” –
wszystkie dzieci). 
Nauczyciele zwrócili uwagę na wzmocnienie oddziaływań z rodzicami. 
Uczestniczący w wywiadzie pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że mają poczucie wpływu na to, jak pracuje
przedszkole poprzez udzielanie pomocy nauczycielom i wychowankom w codziennej pracy, organizacje imprez,
dbałość o bezpieczeństwo dzieci, jakość posiłków, dekorowanie sali, porządek i ład oraz zgłaszanie swoich uwag
odnośnie funkcjonowania przedszkola. Nadmienili, że placówka ma dobrą lokalizację, panuje przyjazna atmosfera
i ma dobrą opinię środowiska.

Modyfikacje koncepcji pracy przedszkola.
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Dyrektor w wywiadzie poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom dokonano następujących zmian
w koncepcji pracy przedszkola: 
- w obszarze ,,Współdziałanie ze środowiskiem - Współpraca z instytucjami użyteczności społecznej” - nawiązano
współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Hajnówce;
- wprowadzenie do realizacji nowych programów edukacyjnych: 
a) „Moje dziecko idzie do szkoły” - zajęcia edukacyjne dla dzieci (pogadanki, zabawy, spotkania ze specjalistami); 
b) „ Czyste powietrze wokół nas” - spotkania z rodzicami, organizowanie aktywnych form wypoczynku np.
na świeżym powietrzu;
c) „Kubusiowi przyjaciele natury” - zajęcia edukacyjne: ekologiczne, zdrowotne - wystawy plastyczne - obserwacje
przyrodnicze. 

Znajomość i akceptacja koncepcji pracy przedszkola przez rodziców.

Zdaniem dyrektora, rodzice zostali zapoznani z koncepcją pracy przedszkola na zebraniach grupowych
na początku roku szkolnego. Takie informacje dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach
ogłoszeń w szatniach przedszkolnych.
Wszyscy ankietowani rodzice (50) potwierdzili, że zgadzają się z promowanymi przez przedszkole wartościami
oraz z podejmowanymi przez nie działaniami.
Według uczestniczących w wywiadzie rodziców w pracy przedszkola najważniejsze jest 
nauczenie podstawowych zachowań np. przestrzegania ustalonych zasad (możliwość przyniesienia zabawki
z domu tylko w określonym dniu), tolerancji , współpracy w grupie, prawidłowej organizacja czasu, przygotowanie
do szkoły podstawowej, bezpieczeństwa, jak radzić z emocjami (nerwami), cierpliwości, chęci poznawania świata,
zdobycia wiedzy co dobre a co złe, logicznego myślenia oraz zasad zdrowego żywienia. 
Rodzice uważają, że kierunki pracy przedszkola są odpowiednie, ponieważ dzieci rozwijają się, są bardzo
samodzielne i czują się docenione.

Obserwacja placówki potwierdziła prowadzenie podczas zajęć z dziećmi działań służących realizacji koncepcji
pracy przedszkola: prezentowanie wychowankom właściwych społecznie zachowań i wdrażanie do ich
przestrzegania, motywowanie i wspieranie dzieci w wykonywaniu zadań, dostrzeganie indywidualnych możliwości
każdego dziecka i praca z nim w kierunku osiągania sukcesu.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego

Komentarz:

            

Realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego jest spójny z podstawą programową.
Oferta edukacyjna przedszkola odpowiada potrzebom dzieci i jest modyfikowana, aby zapewnić im rozwój
zainteresowań. Placówka wdrożyła projekty unijne w tym projekt ,,Otwarte Przedszkole”.

Spójność oferty edukacyjnej z podstawą programową. 

Dyrektor oraz uczestniczący w wywiadzie nauczyciele przyznali, że opracowując programy wychowania
przedszkolnego uwzględniają następujące elementy podstawy programowej: cele, obszary i treści kształcenia,
proporcje zagospodarowania czasu pobytu dzieci w placówce, prowadzenie obserwacji i diagnozy, wspomaganie
rozwoju intelektualnego, osiągnięcia wychowanków w tym rozwijanie mowy, wychowywanie patriotyczne oraz
prowadzenie edukacji zdrowotnej i ekologicznej.
Dyrektor dodatkowo wskazał na realizację programu ,,Nasze przedszkole” (aktywność społeczna, językowa,
poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna) oraz nadmienił, że rodzice systematycznie informowani są
o zadaniach w podstawie programowej i zachęcani do współpracy.

Zgodność oferty edukacyjnej z potrzebami dzieci. 

Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele wymienili najważniejsze potrzeby edukacyjne dzieci, w tym: rozwijanie
zainteresowań, czynności samoobsługowych i kształtowanie zasad bezpieczeństwa (3- i 4 -latki). Natomiast
w odniesieniu do starszych grup wskazali: rozwijanie sprawności intelektualnej, poznanie dalszego środowiska,
zdobywanie kolejnych doświadczeń, potrzeba ruchu, rozwiązywania problemów, samodzielnego działania,
rywalizacji, rozwijania zainteresowań, pokonywania trudności i integracji . Wskazali również na doskonalenie
i utrwalanie ww. potrzeb, przygotowanie dzieci do dalszej edukacji i kształtowanie umiejętności społecznych.
Wymienili także wyrównywanie przez specjalistów (np. logopeda) deficytów rozwojowych u dzieci.
W ich opinii najważniejsze działania przedszkola zaspokajające wymienione potrzeby to: zajęcia dodatkowe,
organizacja konkursów, zabaw tematycznych, spacerów i wycieczek, stosowanie i odwoływanie się do Kodeksu
przedszkolaka, realizacja treści wychowawczych, uroczystości, akcje i imprezy przedszkolne, organizowanie
spotkań z innymi przedszkolami, funkcjonowanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
włączanie do pomocy innym dzieciom, tworzenie programów indywidualnych potrzeb dziecka oraz realizacja
programu ,,Bezpieczny Przedszkolak”.
Uczestniczące w wywiadzie sześciolatki uznały, że w przedszkolu podoba się im: wycinanie, rysowanie, malowanie
, zabawy np. układanie puzli, sale, plac zabaw, zabawy i zajęcia z Panią (Kochamy Panią i całe przedszkole).
Uczestniczący w wywiadzie oraz ankietowani rodzice (47/50) uważają, że ich dzieci powinny nauczyć się
w przedszkolu: samodzielności, wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole (liczenie, pisanie,
rysowanie, czytanie), współdziałania w grupie rówieśniczej, prawidłowych relacji z dorosłymi, pożądanych
społecznie zachowań i postaw w tym prawidłowej organizacji czasu, bezpieczeństwa, jak radzić z emocjami
(nerwami), cierpliwości, chęci poznawania świata, zdobycie wiedzy co dobre a co złe, systematyczności
i logicznego myślenia oraz umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami 
Zdecydowana większość rodziców (49/50) przyznała, że przedszkole umożliwia ich dzieciom nauczenie się tych
najważniejszych rzeczy. 

Modyfikowanie oferty programowej przedszkola w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci.

Z informacji uzyskanych od dyrektora i ankietowanych nauczycieli (10) oraz biorących udział w wywiadzie
partnerów wynika, że w ofercie przedszkola zostały wprowadzone następujące zmiany: 
- wdrożenie do realizacji projektu unijnego ,,Otwarte Przedszkole”, którego celem było podtrzymanie i rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej 15 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez edukację międzykulturową
przy równoczesnym rozwoju usług edukacyjnych;
- wprowadzenie we wszystkich grupach wiekowych od nowego roku szkolnego nieodpłatne zajęć z rytmiki
i odpłatnych zajęć z rytmiki na prośbę rodziców w grupie 4-latków;
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- umożliwienie chętnym i wytypowanym przez rodziców dzieciom uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki
korekcyjnej;
- zakupienie pomocy dydaktycznych poszerzających zainteresowania artystyczne , przyrodnicze, regionalne
(plansze graficzne, pomoce multimedialne, pomoce do zabaw muzyczno-ruchowych, gry planszowe, kostiumy
do zajęć).
- rozszerzenie działalności kół zainteresowań np. warsztaty regionalne ,,Kolebka”;
- rozszerzenie działalności 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne Skrzaty”.
Partnerzy wskazali również na wprowadzenie nauczania języka białoruskiego i poszerzenie 
pomocy logopedycznej oferowanej dzieciom. 
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (49/50) uważa, że przedszkole pomaga rozwijać
zainteresowania ich dzieci. W opinii uczestniczących w wywiadzie rodziców ważnymi zmianami w ofercie placówki
w ostatnim okresie było wprowadzenie zajęć z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. 

Realizacja nowatorskich rozwiązań programowych. 

Dyrektor oraz uczestniczący w wywiadzie nauczyciele poinformowali o realizacji w placówce ciekawych
przedsięwzięć nowatorskich:
- realizacja projektów „Przedszkolak z tradycją” i „Otwarte Przedszkole” (rozbudzenie zainteresowania najbliższym
środowiskiem, tradycją, stosowanie ciekawych form pracy – dzieci poznawały kulturę i tradycję regionu spotykając
się z twórcami ludowymi, odbywały się w terenie zajęcia muzealne – dzieci obserwowały, jak tkać na krosnach,
poznawały elementy gwary ludowej);
- funkcjonowanie 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne Skrzaty” (przeredagowanie programu i dostosowanie do potrzeb
gromady zuchowej działania od 10 lat, w tym zajęcia w terenie przygotowywanie montaże słowno - muzycznych
i uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych);
- realizacja zajęć ekologicznych metodą projektu „Czym jest dla ciebie drzewo” ,
- korzystanie z programu komputerowego "Logopedia" oraz innych programów edukacyjnych (duża część dzieci
objętych terapią logopedyczną nabywa w ten sposób umiejętności nie tylko werbalne, ale także w korzystaniu
z komputera posługują się myszką i klawiaturą).

Powyższe informacje świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania. Na szczególną uwagę
zasługuje zgodna z potrzebami dzieci i rodziców bogata oferta edukacyjna przedszkola oraz wdrożenie wielu
projektów w tym ,,Otwarte Przedszkole” i ,,Przedszkolak z tradycją”.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

Komentarz:

            

Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej. W przedszkolu planuje się procesy edukacyjne. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci są monitorowane, a wnioski z monitoringu wykorzystywane są do ich planowania.

Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

Według dyrektora (wywiad), w realizowanym w przedszkolu programie wychowania przedszkolnego zostały
uwzględnione następujące zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej: zalecane proporcje
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, prowadzenie obserwacji
pedagogicznych i diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, podział treści kształcenia stosownie
do poziomu rozwoju dzieci, kształtowanie postaw prozdrowotnych, informowanie rodziców o poziomie rozwoju
dzieci. W programie uwzględniane są następujące obszary: aktywność językowa, elementy matematyki dziecięcej,
aktywność artystyczna, aktywność ruchowa i aktywność społeczna.
W opinii uczestniczących w wywiadzie nauczycieli w przedszkolu nie ma ograniczeń w stosowaniu zalecanych
warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. 
Obserwacja zajęć potwierdziła wykorzystywanie przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobów realizacji
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podstawy programowej w zakresie odpowiedniego zagospodarowania czasu (na zabawę, zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne), pracy z dziećmi na przemian w części rekreacyjnej i edukacyjnej,
kształtowania świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

Planowanie procesów edukacyjnych. 

Z wypowiedzi dyrektora oraz uczestniczących w wywiadzie nauczycieli wynika, że w przedszkolu planowane są
procesy edukacyjne. Opracowywane są roczne i miesięczne plany pracy, programy kół zainteresowań, kalendarz
uroczystości, imprez, konkursów, planowana jest obserwacja i diagnoza dzieci, praca indywidualna
z wychowankami, współpraca z rodzicami i środowiskiem oraz doskonalenie nauczycieli. Przy planowaniu
procesów edukacyjnych uwzględniane są: priorytety oświatowe, wymagania podstawy programowej wiek dziecka,
metody i formy pracy, zainteresowania, predyspozycje i możliwości dzieci. W planowaniu procesów uwzględnia się
porę roku i potrzeby środowiska lokalnego. 

Monitorowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Według dyrektora i uczestniczących w wywiadzie nauczycieli w ostatnim czasie prowadzony był monitoring
procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w zakresie kontroli dokumentacji pracy z dzieckiem, obserwacji
zajęć prowadzonych przez nauczycieli, efektywności udzielanej wychowankom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, obserwacji dziecka w różnych sytuacjach oraz prowadzenia diagnozy. Dyrektor
i nauczyciele przyznali, że monitorując procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci stawiają sobie następujące
pytania: 
- Czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo?
- Czy sytuacje edukacyjne sprzyjają rozwojowi dziecka? 
- Jakie formy i środki zastosować w celu uatrakcyjnienia zajęć? 
- Jakie formy i środki zastosować podczas indywidualnych zajęć wychowawczych?
- Jak rozwijać uzdolnienia? 
- Jakie metody i formy pracy mogę zastosować?
- Jakie podjąć działania i czy uzyskamy założone efekty?
- Kogo zaprosić do współpracy? 
Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania usprawnia planowanie i realizację procesów edukacyjnych i znacząco
usprawnia proces oceny aktualnego poziomu umiejętności dzieci w przedszkolu. 

Wykorzystywanie wniosków z monitoringu do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci.

Dyrektor (ankieta i wywiad) wymienił następujące przykład wykorzystania wniosków wypływających
z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci: 
- tworzenie planów i programów pracy: indywidualnych stymulujących rozwój dziecka (zainteresowania i deficyty
rozwojowe);
- włączenie do pracy nad rozwojem dziecka rodziców oraz specjalistów (logopedę, pedagoga i psychologa);
- odpowiedni dobór środków dydaktycznych i pomocy stosowanych przez nauczycieli;
- zaplanowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi np. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną
w Hajnówce;
- zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli wynikających z analizy potrzeb i możliwości placówki;
- powołanie zespołów do pracy wyrównawczej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z badania wynika, że w przedszkolu systematycznie planuje się procesy edukacyjne. Wdrażane zmiany w zakresie
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są na bieżąco monitorowane, a wypracowane wnioski wykorzystywane
do modyfikacji procesów. Wdrożone wnioski znacząco rozszerzyły współpracę placówki w instytucjami
zewnętrznymi, umożliwiły zmiany organizacyjne, w tym powołanie zespołów do pracy z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, dobór odpowiednich środków i doskonalenia kadry dydaktycznej wynikające z analizy
potrzeb bieżących placówki. Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania
nauczycieli

Komentarz:

            

Nauczyciele współpracują ze sobą przy tworzeniu, organizowaniu, realizowaniu i analizowaniu procesów
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Współpraca nauczycieli przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Dyrektor oraz uczestniczący w wywiadzie nauczyciele wymienili prowadzone przez nich wspólne działania
przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci:
- opracowanie planów pracy zespołów zadaniowych (Koncepcja pracy, Roczny Plan Pracy, ewaluacja
wewnętrzna); 
- planowanie i przygotowywanie uroczystości, konkursów, akcji, wycieczek; 
- wzajemna pomoc w przygotowaniu kącików tematycznych; 
- tworzenie planów współpracy ze środowiskiem lokalnym (np. instytucje użyteczności publiczne, poradnie
i biblioteki);
- organizowanie warsztatów tematycznych; 
- ustalenie pracy indywidualnej z dziećmi;
- wymianę doświadczeń, konsultacje; 
- prowadzenie diagnoz; 
- współpraca z rodzicami; 
- przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej. 
Zdaniem badanych, powyższe działania prowadzone są w ramach zespołów nauczycieli (np. wychowawczego, ds.
wspomagania, ds. ewaluacji, zadaniowych). Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili konsultowanie swoich
planów pracy z nauczycielami (zmiennika ze swojej grupy).

Współpraca nauczycieli przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Wszyscy ankietowani nauczyciele oraz dyrektor (wywiad) przyznali, że analizują procesy wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci samodzielnie, jak również z innymi nauczycielami. Dokonując tych analiz stawiają sobie
następujące pytania: 
- Jak pracować z dzieckiem, aby osiągnąć wymagany poziom?
- Jaki jest poziom grupy?
- Jakie są potrzeby dzieci?
- Jakie trudności wynikają z obserwacji i diagnoz na tle grupy? 
- Przy jakich problemach i potrzebach należy wspomagać rozwój dzieci?
- Jak dostosować te procesy do wieku i możliwości dzieci?
- Jakie metody i formy pomocy zastosować, aby pomoc była wystarczająca?
- Jak modyfikować działania, gdy ich skuteczność jest zbyt mała? 
- Czy potrzebne są nauczycielom dodatkowe szkolenia i jakie?
- W jakich obszarach rozwoju psychoruchowego dziecka potrzebne jest wspomaganie?
- Jakie formy i metody pracy stosować w procesie stymulacji rozwoju i edukacji? 
Dyrektor w wywiadzie wskazał najczęstsze formy analizy procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci:
- prowadząc obserwację i rozmowy w czasie zajęć i zabaw;
- prowadząc dyskusję z innymi nauczycielami, rodzicami, specjalistami;
- podczas ewaluacji wewnętrznej;
- podczas analizy dokumentacji przedszkolnej (nauczyciele wypracowują informację o gotowości do podjęcia przez
dziecko nauki w szkole).
Nadmienił, że powyższe czynności są realizowane samodzielnie lub z innymi nauczycielami. 
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Współpraca nauczycieli w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 

Ankietowani nauczyciele oraz dyrektor wymienili następujące formy wsparcia uzyskiwanego od innych nauczycieli
w swojej pracy z dziećmi: 
- udostępnianie i wymianę pomocy dydaktycznych, literatury, ciekawych scenariuszy; 
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, pomysłami; 
- planowanie pracy; 
- pomoc w organizacji imprez, uroczystości i konkursów; 
- wzbogacanie warsztatu pracy; 
- możliwość uczestniczenia w zajęciach koleżeńskich;
- uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
- doradztwo metodyczne;
- współdziałanie w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci;
- dzielenie się wiedzą ze szkoleń, warsztatów i konferencji.
Dyrektor w wywiadzie podał następujące przykłady wspierania się nauczycieli w pracy z dziećmi:
- tworzenie planów pracy zespołów zadaniowych Rady Pedagogicznej ; 
- tworzenie planów współpracy ze środowiskiem lokalnym( szkoła, poradnia itp.);
- wymianę doświadczeń;
- wspólne przygotowywanie dzieci do uroczystości;
- wspólne analizowanie zapisów w arkuszach diagnozy; 
- pomaganie sobie nawzajem w przygotowaniu pomocy dydaktycznych; 
- prowadzenie zajęć koleżeńskich. 
Wszyscy badani przyznali, że wsparcie, jakie uzyskują od siebie wzajemnie jest wystarczające.

Z badania wynika, że nauczyciele współpracują ze sobą przy tworzeniu, organizowaniu, realizowaniu
i analizowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Współpraca przynosi wymierne korzyści dla
wychowanków w obszarze wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w zakresie dostosowania działań do ich
bieżących. 
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

W przedszkolu dokonuje się diagnozy potrzeb i możliwości dzieci oraz dostosowuje się
odpowiednio działania. Nauczyciele w pracy z dziećmi uwzględniają dywidualizację procesu wspomagania
ich rozwoju i edukacji.

Prowadzenie diagnozy potrzeb i możliwości dzieci.

Biorący udział w wywiadzie nauczyciele wskazali, że w przedszkolu diagnozowane są możliwości i potrzeby dzieci.
Za najczęstsze potrzeby swoich wychowanków uznali: wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualną pracę
z dzieckiem, wspomaganie jego rozwoju i wspieranie rodziców. Dyrektor (wywiad) podał, że diagnoza potrzeb
i możliwości dzieci przebiega w następujący sposób:
- dokonuje się obserwacji wstępnej dzieci; 
- poprzez arkusze obserwacji 3 razy w roku dla wszystkich grup;
- poprzez badania przesiewowe pedagogiczne i logopedyczne (5 latki – 2006 r. osiągnęły gotowość szkolną,
rodzice zostali powiadomieni pisemnie i 3 dzieci poszło do szkoły);
- poprzez diagnozy i arkusze obserwacji 5, 6 –latki
- prowadzone są wywiady z rodzicami; 
- prowadzona jest obserwacja bieżąca dzieci w codziennych sytuacjach i w czasie zajęć; 
- analizowane są karty pracy i twórczość dzieci. 
Na podstawie badań przesiewowych logopedycznych kwalifikuje się dzieci na terapię logopedyczną (realizacja
w przedszkolu), a na podstawie badań prognostycznych tworzone są zespoły pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. 
Z analizy dokumentacji wynika, że w ostatnim czasie diagnozą potrzeb zostały objęte wszystkie dzieci
przedszkolne, zaś diagnozą możliwości dzieci 5-cio i 6-cioletnie.

Dostosowywanie działań do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Wszyscy ankietowani nauczyciele przyznali, że wyniki diagnozy potrzeb i możliwości wpłynęły na ich sposób pracy
z dziećmi. Zmiany, które w związku z tym wprowadzili dotyczyły: 
- metod i form pracy; 
- wspieranie uzdolnień i predyspozycji twórczych dzieci (konkursy, koła zainteresowań, praca dodatkowa,
indywidualna wykraczająca poza podstawowy program);
- systemu motywowania wychowanków,
- wyrównywania szans rozwojowych;
- planowania działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z potrzebami dzieci;
- zindywidualizowania pracy z dziećmi;
- angażowania dzieci do kół zainteresowań (regionalnych, ekologicznych, teatralnych);
- usprawnienia pracy terapeutycznej poprzez pracę w małych zespołach o zbliżonych problemach komunikacyjnych
(udzielenia wsparcia większej ilości dzieci), zabawy logopedyczne w grupach i udostępnianie zestawu zabaw
wspomagających rozwój mowy.
Dyrektor potwierdził (ankieta) prowadzenie zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach. Nadmienił, że są to zajęcia
wspierające zainteresowania i wyrównujące deficyty rozwojowe dzieci. Jako przykłady podał zajęcia dodatkowe
w kołach zainteresowań ,,Miniaturka Teatralna”, ,,Ekoludek”, ,,Przebojowe Dzieciaki”, ,,Zuchy”, ,,Kolebka”, a dla
dzieci z trudnościami edukacyjnymi: programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci, program gimnastyki
korekcyjnej, program terapii logopedycznej oraz programy i plany pracy indywidualnej (karty indywidualnych
potrzeb dzieci). 

Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Z informacji uzyskanych od dyrektora (ankieta) wynika, że przedszkole prowadzi zindywidualizowane działania
wspomagające rozwój i edukację wychowanków. Do tego celu służy diagnoza prowadzona przez nauczycieli
i logopedę. Dostosowuje się odpowiednie metody i formy pracy z dzieckiem biorąc pod uwagę indywidualne
możliwości , wiek dziecka oraz tempo pracy. Działania zindywidualizowane wspomagające rozwój dziecka
obejmują: rozwijanie sprawności graficznej, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej,
motoryki małej i dużej, rozwijanie mowy, orientacji przestrzennej. .Powyższe działania prowadzi się poprzez
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zabawy i ćwiczenia usprawniające. Dzieci wykazujące zdolności w określonych sferach - artystycznych, objęte są
również indywidualnym tokiem pracy. Wspiera się ich zainteresowania prowadząc zajęcia dodatkowe i promuje się
ich działania w środowisku lokalnym (dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich,
teatralnych i wystawach). Działania zindywidualizowane wspomagające rozwój dziecka to: terapia logopedyczna -
(27% dzieci), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- (5%), koła zainteresowań - ( 16%). 
W odczuciu wszystkich ankietowanych rodziców (50) w przedszkolu pracuje się z dziećmi w sposób
uwzględniający ich indywidualne możliwości i potrzeby. 27/50 badanych jest zdania, że zdecydowanie tak,
a pozostali twierdzą, że raczej tak.

Obserwacja zajęć (6) potwierdziła dobieranie przez nauczycieli zadań odpowiednio do kompetencji dzieci. Podczas
zajęć widoczne były następujące przykłady indywidualnego podejścia nauczycieli do dzieci: zainteresowanie ich
pracą, pomaganie wychowankom mającym trudności z wykonaniem zadania, zachęcanie ich do podjęcia
i ukończenia zadania, udzielanie im dodatkowych wskazówek. Dzieci, które wykonały zadania szybciej,
angażowane były do swobodnej zabawy, czynności porządkowych i samoobsługowych. 

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            

Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z różnymi podmiotami w szerokim zakresie. Organizuje
działania na rzecz środowiska i czynnie w nich uczestniczy. Podejmuje działania i inicjatywy we
współpracy ze środowiskiem, mające znaczący wpływ na proces wychowania i kształcenia dzieci oraz
rozwój przedszkola. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym przynosi wymierne korzyści dla
rozwoju dzieci.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. 

Z wywiadu przeprowadzonego z nauczycielami i dyrektorem szkoły oraz z analizy dokumentacji wynika,
że przedszkole podejmuje wiele różnorodnych działań na rzecz lokalnego środowiska: 
- wspólna akcja z Urzędem Miasta w Hajnówce dotycząca zbierania opakowań po płynnej żywności (finałem był
Piknik ekologiczny w parku miejskim, gdzie dzieci przedstawiły swoje umiejętności występując z inscenizacją,
wierszami i piosenkami);
- zbiórka karmy dla schroniska ,,Ciapek";
- działania ekologiczne w tym zbiórka baterii, zbiórka kartonów;
- realizacja praktyk studenckich dla osób z Miasta Hajnówka;
- organizowanie uroczystości i imprez (np. Dzień Dziadka i Babci, Dzień Rodziny);
- wystawy prac dzieci w bibliotece pedagogicznej i miejskiej;
- warsztaty regionalne na terenie przedszkola;
- włączenie się do organizacji festynu, w tym występy teatrzyku;
- udział dzieci w uroczystościach patriotycznych w ramach funkcjonowania 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne Skrzaty”.
Analiza dokumentacji potwierdza szerokie działania przedszkola na rzecz środowiska, w tym między innymi
współpracę z firmą edukacyjną Atut (szkolenia, zajęcia dla wychowanków, język angielski) a także współpracę
z innymi instytucjami w zakresie akcji prozdrowotnych, ekologicznych i realizacji konkursów). 

Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. 

Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z różnymi podmiotami w szerokim zakresie. Uczestniczący
w wywiadzie nauczyciele, partnerzy oraz dyrektor w ankiecie wskazali instytucje i organizacje tworzące lokalne
środowisko przedszkola: samorząd, placówki oświatowe w tym Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkola nr 2, nr 3 i nr
5 w Hajnówce oraz Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku biblioteka, straż pożarna, policja, kościoły
i związki wyznaniowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury. 
Nauczyciele, partnerzy przedszkola oraz dyrektor w wywiadzie wskazali, że prowadzą systematyczną współpracę
z następującymi podmiotami:
- Hajnowski Dom kultury – organizacja imprez, konkursy kolęd, wystawy prac plastycznych, konkursy piosenki,
recytatorski, „Wiosna młodych talentów”, występy koła teatralnego przedszkolaków przy okazji różnych
uroczystości;
- Nadleśnictwo Browsk – pogadanki, konkursy, ścieżka edukacyjna w tym wystawy grzybów, prezentacje
multimedialne w przedszkolu;
- Caritas – półkolonie, paczki dla dzieci; 
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce – działania edukacyjne dla dzieci i rodziców,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce - badania przesiewowe, organizacja warsztatów, spotkania
ze specjalistami, badania prognostyczne prowadzone przez pedagoga, organizacja szkoleń dla nauczycieli
,,Diagnoza", prelekcje dla rodziców na zebraniach organizacyjnych;
- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Muzeum w Białowieży - zajęcia edukacyjne w ramach realizacji programu
ogólnopolskiego ,,Tropem Żubra", zajęcia w przedszkolu prowadzone przez edukatora z ośrodka, zwiedzanie
muzeum z przewodnikiem; 
- Biblioteki w tym Miejska i Pedagogiczna (lekcje biblioteczne, Rok Korczaka,
wypożyczanie książek oglądanie wystaw, szkolenia dla nauczycieli, wystawy prac dzieci, konkursy);

 23 / 41Raport z ewaluacji: Przedszkole nr1w Hajnówce



- Policja - realizacja programu ,,Bezpieczny Przedszkolak, prelekcje w przedszkolu, wycieczki na komendę;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce - pomoc rodzicom ubogim, np dopłaty, pokrycie kosztów obiadu

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce - badanie losów absolwentów, współpraca, prezentacje artystyczne dzieci
ze szkoły;
- Przedszkole nr 2 w Hajnówce- zajęcia integracyjne w przedszkolu, przegląd teatrzyku ,,Bajeczka", udział
w konkursach plastycznych
- Parafia Rzymsko-Katolicka - udział Zuchów w uroczystościach państwowych, choinka dla dzieci, paczki, zakup
książek do religii dla najmłodszych;
- Parafia Prawosławna - kolęda prawosławna, konkurs plastyczny ,,Moja cerkiew prawosławna";
- spotkania z ciekawymi ludźmi - opowiadania dla dzieci w ramach cyklicznych spotkań z dziećmi;
- Muzeum Kultury Białoruskiej - wystawy, warsztaty, przedstawienia, przeglądy. 
Do najważniejszych inicjatyw placówki na rzecz lokalnego środowiska dyrektor w wywiadzie zaliczył: 
- udział dzieci w akcjach charytatywnych ( np. zbiórka karmy dla schroniska ,,Ciapek”, Góra Grosza);
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne;
- udział dzieci w licznych konkursach. 
Partnerzy przedszkola w wywiadzie potwierdzają powyższe działania, dodatkowo wskazują na współpracę
z zakładami pracy. Uważają, że współpraca jest bardzo dobra dzięki postawie i otwartości dyrektora oraz
zaangażowaniu i dyspozycyjności nauczycieli. 

Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska. 

Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska. Z ankiety skierowanej do dyrektora wynika,
że przedszkole pozyskiwało informację na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje, poprzez
zasięgnięcie opinii bezpośrednio od podmiotów tworzących lokalne środowisko, rozmowy i kontakty nauczycieli
z organizacjami, instytucjami i rodzicami, wywiad i otrzymywanie pocztą mailową informacji 
Według dyrektora i biorących udział w wywiadzie nauczycieli i partnerów przedszkole zaspakaja następujące
potrzeby:
- akcje pomocowe na rzecz społeczności lokalnej np. ,,Góra Grosza”; 
- prowadzenie praktyk pedagogicznych; 
- organizacja uroczystości i imprez integrujących;
- organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców (pedagogizacja rodziców);
- zbieranie karmy dla schroniska ,,Ciapek”;
- zbiórka makulatury, nakrętek;
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i udzielanie pomocy rodzicom;
- zapewnieni bezpieczeństwa i opieki;
- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;
- potrzeba rozwoju kulturalnego środowiska;
- akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola. 
Uczestniczący w wywiadzie rodzice stwierdzili, że przedszkole zaspakaja ich potrzeby w zakresie zapewnienia
dzieciom bezpieczeństwa, wydatkowania środków finansowych, wycieczek i wyjazdów, imprez i uroczystości,
zapewnienia pomocy specjalistów (logopeda, poradnia). Podkreślili, że przedszkole wspiera rodziców
w wychowaniu (szkolenia, warsztaty). Nadmienili, że dzieci uczą się pomocy innym, zdrowej rywalizacji a poprzez
niektóre działania integrują się z innymi przedszkolami i szkołami. 
Według partnerów przedszkole umożliwia rodzicom podjęcie i kontynuowanie pracy poprzez zapewnienie opieki
i przygotowania dzieci do nauki, ponadto dzieci uczestniczą w imprezach lokalnych np. 30 Gromada Zuchowa
,,Leśne Skrzaty”.
W placówce pracują osoby, które chętnie podejmują zadania na rzecz środowiska. 

Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. 

Przedszkole podejmuje przede wszystkim działania i inicjatywy we współpracy ze środowiskiem lokalnym, mające
znaczący wpływ na rozwój dzieci i placówki. Według uczestniczących w wywiadzie nauczycieli, rodziców oraz
partnerów przedszkole prowadzi dla lokalnego środowiska następujące działania: 
- akcje charytatywne (np. zbieranie karmy dla zwierząt, makulatury, nakrętek);
- realizacja programów np. programów ,,Bezpieczny przedszkolak”, ,,Przyjaciele Zippiego”, „Czyste powietrze
wokół nas”, ,,Moje dziecko idzie do szkoły” (potrzeby edukacyjne, materialne i rzeczowe, prozdrowotne,
ekologiczne i związane z bezpieczeństwem);
- uczestnictwo dzieci w imprezach lokalnych;
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- integracja środowisk w ramach współpracy z placówkami oświatowymi.
Ponadto partnerzy wymienili: występy na uroczystościach państwowych, przygotowanie kotylionów na Święto
Niepodległości, szereg akcji charytatywnych, zbiórki zabawek i książeczek na Dom Dziecka. 
Powyższe działania potwierdza analiza dokumentacji.

Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. 

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym przynosi wymierne korzyści dla rozwoju dzieci. Dyrektor
i nauczyciele w czasie wywiadu wskazali na wzajemne korzyści dla dzieci wynikające ze wzajemnej współpracy
z różnymi podmiotami:
- wspieranie rozwoju (udział w akcjach, programach);
- prezentacja osiągnięć dzieci (konkursy, wystawy, festiwale);
- rozwijanie zainteresowań;
- uczenie empatii, wrażliwości, tolerancji, otwartości;
- niesienie pomocy potrzebującym;
- kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw. 
Dyrektor w wywiadzie dodatkowo wskazał na przełamywanie nieśmiałości, wprowadzenie w świat kultury, sztuki,
rozwijanie postaw proekologicznych, prozdrowotnych oraz uczenie poszanowania ludzi i zwierząt.
Rodzice w wywiadzie podkreślili znaczenie współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, w tym
między innymi Urzędem Miasta w Hajnówce, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce,
placówkami oświatowymi i kulturalnymi. W swojej wypowiedzi podkreślili, że jest to najlepsze przedszkole
w Hajnówce, posiadające bardzo dobrą kadrę o dużym doświadczeniu. 

Badanie dowiodło, że placówka systematycznie podejmuje działania i inicjatywy we współpracy ze środowiskiem,
co znaczący wpływa na proces wychowania i kształcenia dzieci oraz rozwój przedszkola.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do
przedszkola

Komentarz:

            

Przedszkole posiada informację dotyczącą dalszych losów wychowanków i efektywnie wykorzystuje ją
do doskonalenia procesów edukacyjnych. Oferta przedszkola przygotowuje dzieci do dalszej edukacji
a dzieci, które ukończyły przedszkole nie mają problemów z adaptacją w środowisku szkolnym. 

Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych. 

Przedszkole posiada informację dotyczącą dalszych losów wychowanków. Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele
oraz dyrektor podali, że przedszkole gromadzi informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola.
Stwierdzili, że badanie losów absolwentów przeprowadzane jest każdego roku. W tym celu ankietowani są rodzice
i nauczyciele szkoły, do której uczęszczają dzieci, prowadzone są rozmowy z ich rodzicami oraz odwiedziny dzieci
w przedszkolu. Informacje o losach dzieci pozyskiwane są również w wyniku rozmów z rodzicami absolwentów,
których rodzeństwo chodzi do przedszkola oraz rozmów z absolwentami placówki, gdy spontanicznie przychodzą
w odwiedziny do przedszkola. Ponadto informacje pozyskiwane są podczas pasowania wychowanka
na pierwszoklasistę (Szkoła Podstawowa nr 2), a także w korytarzu przedszkolnym od 3 lat umieszczono Tablicę
absolwentów.
Analiza służy do planowania procesów edukacyjnych, a efektem są wspólne działania adaptacyjne oraz realizacja
programu współpracy ze szkołą.

Wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
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Przedszkole wykorzystuje informacje o losach wychowanków do doskonalenia procesów edukacyjnych.
Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele oraz dyrektor wymienili przykłady wykorzystania informacji o losach byłych
wychowanków: 
- do poprawy jakości pracy przedszkola;
- analizy sytuacji dziecka;
- planowanie dalszej pracy przedszkola (modelowanie kierunków działań); 
- dobrego przygotowania dzieci do edukacji i do dorosłego życia (przedszkole pozyskuje te informacje, wyciąga
wnioski i wykorzystuje do planowania dalszej pracy i spełnienia wzajemnych oczekiwań stron). Dyrektor nadmienił,
że szczególnie zainteresowanie jest losem dzieci ,,trudnych” – jak radzą sobie w szkole.

Przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego. 

Większość dzieci, które ukończyły przedszkole nie ma problemów z adaptacją w środowisku szkolnym. W ankiecie
dyrektor i prawie wszyscy ankietowani nauczyciele jednogłośnie stwierdzili że większość dzieci nie miało
problemów z adaptacją w klasach I szkoły podstawowej. 2/10 nauczycieli wskazało na problemy emocjonalne
związane z odnalezieniem się w nowym środowisku i adaptacją dziecka, co potwierdził dyrektor. Powyższe
wskazania świadczą, że przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do radzenia sobie na kolejnym etapie
edukacyjnym.

Przedszkole przygotowuje do dalszego kształcenia. 

Oferta przedszkola przygotowuje dzieci do dalszej edukacji. W opinii uczestniczących w wywiadzie rodziców
przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole Świadczą o tym osiągnięcia i dokonania dzieci,
jak również ich prawidłowe funkcjonowanie w nowym środowisku. Rodzice wskazali na następujące aspekty:
kształtowanie osobowości, samodzielność, współpracę w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
przygotowanie do czytania, rozpoznawania literek, przygotowanie do udziału w konkursach jak również zdrowej
rywalizacji i prawidłowego zachowania przy stole. Dzieci mają możliwość skorzystania z zajęć logopedycznych
i zajęć uspołeczniających. 
Biorący udział w wywiadzie partnerzy stwierdzili, że oferta przedszkola, w szczególności 
zajęcia dodatkowe, programy, liczne konkursy, imprezy i uroczystości w tym sportowe, zorganizowana pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, edukacja społeczna oraz kształtowanie prawidłowych relacji, zasad i postaw
prozdrowotnych i ekologicznych przygotowuje dzieci do dalszej edukacji. Zdaniem partnerów ,,Przedszkole daje
dzieciom potencjał, który wykorzystywany jest w szkole”, zatem są one dobrze przygotowane do nauki na kolejnym
etapie edukacyjnym.

Z badania wynika, ze placówka prowadzi szerokie działania współpracy z absolwentami i innymi partnerami.
Przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do dalszej edukacji o czym świadczą liczne osiągnięcia i dokonania dzieci,
jak również ich prawidłowe funkcjonowanie w nowym środowisku.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Komentarz:

            

Przedszkole w różnorodny sposób upowszechnia podejmowane działania. Dokonania przedszkola i jego
wychowanków są znane w środowisku lokalnym. Placówka promuje wartość edukacji przedszkolnej.
Środowisko lokalne postrzega przedszkole, jako placówkę dbającą o jakość kształcenia i wychowania oraz
o prawidłowe relacje z rodzicami i środowiskiem.

Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego
wychowanków.

Przedszkole w różnorodny sposób upowszechnia w środowisku lokalnym podejmowane działania. Dyrektor
w ankiecie oraz uczestniczący w wywiadzie rodzice i partnerzy wskazali, że przedszkole zamieszcza informacje
o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach dzieci na stronie internetowej placówki i Urzędu Miasta, na tablicach
ogłoszeń przedszkolnych, w lokalnych mediach (np. Kurier ), Telewizji Kablowej TV Białystok oraz podczas
lokalnych uroczystości. 
Dyrektor wymienił także inne sposoby przekazywania powyższych informacji w tym eksponowanie wyróżnień
uzyskanych przez dzieci a także upowszechnianie informacji w mediach wojewódzkich np. w związku z realizacją
programu regionalnego ,,Hajnowszczyzna Moja Mała Ojczyzna”.
Jako przykłady działań informacyjnych wskazał na:
- transmisję na Lokalnej telewizji kablowej: Przeglądu Kolęd Prawosławnych, w którym przedszkolaki "Śnieżynki"
zdobyły I miejsce oraz Koncertu Kolęd Polskich, w których uczestniczyła Gromada Zuchowa ,,Leśne Skrzaty”;
- laureaci konkursów plastycznych: ,,Puszcza Białowieska domem zwierząt”- I ,II miejsce i wyróżnienie; ,,O czym
marzy przyroda” - III miejsce;
- Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - zajęcie I miejsca;
- osiągniecia dzieci - laureaci konkursu "Ojczyste słowo" II i III miejsce w eliminacjach rejonowych. 

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków. 

Dokonania przedszkola i jego wychowanków są znane w środowisku lokalnym. Dyrektor w ankiecie wymienił
najważniejsze osiągnięcia przedszkola w ostatnim czasie w tym między innymi zakup programu komputerowego
do prowadzenia terapii logopedycznej oraz wspomagania mowy oraz pozyskanie i wyposażenie sali
na prowadzenie dodatkowych zajęć.
Nadmienił, że przedszkole cieszy się dobra opinią w środowisku lokalnym a osiągnięcia wychowanków
w konkursach są osiągnięciami placówki. 
Natomiast biorący udział w wywiadzie rodzice i partnerzy podali, że w ostatnim czasie przedszkole upowszechniło
informacje o osiągnięciach dzieci w konkursach, eksponowało wyróżnienia uzyskane przez dzieci. Rodzice
szczególnie wskazali na udział dzieci w Konkursie Recytatorskim i zajęcie I miejsca w śpiewaniu kolęd podczas
Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną.
Partnerzy dodatkowo wskazali na promowanie uzdolnień artystycznych (występy dzieci) oraz informacje
o konkursie plastycznym Festiwal przedszkolaka „Mama, Tata i Ja”. 
Analiza dokumentacji i obserwacja placówki potwierdziła szerokie działania placówki w zakresie upowszechniania
dokonań przedszkola.

Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. 

Przedszkole promuje w środowisku edukację przedszkolną. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (46/50) przyznają,
że zostali poinformowani o korzyściach wynikających z faktu, że ich dzieci będą uczęszczały do przedszkola. 
Uczestniczący w wywiadzie nauczyciele stwierdzili, że promują w środowisku edukację przedszkolną poprzez
stronę internetową, prasę, lokalną Telewizję, podczas uroczystości, festynów i konkursów. Ponadto bogata
informacja jest na terenie placówki.
W ankiecie dyrektor stwierdził, że nie ma potrzeby docierania ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłały swoich
dzieci do przedszkola, ponieważ przedszkole cieszy się ogromną popularnością i jest więcej chętnych, aniżeli
miejsc w przedszkolu. 
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Szerokie działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego, jakie prowadzi placówka
potwierdza analiza dokumentacji. W dokumentach opisane są między innymi następujące działania promujące
wartość edukacji przedszkolnej: podziękowania (np. Filharmonii, Biblioteki), dyplomy, zaproszenia, artykuły
prasowe, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, uroczystości i imprezy, Kronika 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne
Skrzaty” i ekspozycje prac dzieci.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość
kształcenia. 

Środowisko lokalne przedszkola postrzega placówkę, jako dbającą o jakość kształcenia i wychowania. Wszyscy
ankietowani rodzice (50) ma poczucie, że przedszkole dba o jakość kształcenia. 36/50 twierdzi, że zdecydowanie
dba, a 14/50 że raczej dba o jakość kształcenia. 
Potwierdzili to uczestniczący w wywiadzie rodzice, którzy podkreślili, że nauczyciele utrzymują indywidualne
kontakty z rodzicami, organizują szkolenia, proponują pomoc poradni, logopedy, praca ukierunkowana jest
na zdolności i rozwój emocjonalny dziecka a także uwrażliwienie na sztukę (każde dziecko ma możliwość
wykazania się co potrafi najlepiej).
Ponadto przedszkole stale wzbogaca swoją ofertę edukacyjną: realizuje z dziećmi programy prozdrowotne
i ekologiczne, organizuje konkursy, dobrze przygotowuje dzieci do wystąpień publicznych (Dzień Rodziny, Dzień
Babci i Dziadka), funkcjonuje teatrzyk ,,Miniaturka” i organizowane są dodatkowe zajęcia (np. język angielski,
rytmika, gimnastyka). 
Zdaniem rodziców jest to najlepsze przedszkole w Hajnówce, bardzo dobra kadra o dużym doświadczeniu. 
W opinii biorących udział w wywiadzie partnerów, przedszkole dba o jakość kształcenia, ponieważ absolwenci
przedszkola przychodzą do szkoły z większym zasobem wiadomości i umiejętności w porównaniu z dziećmi, które
nie uczęszczały do przedszkola. Ich zdaniem 
absolwenci przedszkola są w pełni przygotowani (edukacyjnie i emocjonalnie) do podjęcia nauki w szkole i osiągają
dobre efekty edukacyjne oraz mają sukcesy w konkursach. Dzieci prezentują swoje umiejętności i osiągnięcia
w środowisku uczestnicząc w wielu zajęciach poza placówką np. konkursach, występach. Nauczyciele podnoszą
swoje kwalifikacje i wspierają rodziców poprzez udostępnianie literatury i szukanie pomocy potrzebującym
dzieciom między innymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Według partnerów wychowankowie przedszkola
są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o relacje
z lokalnym środowiskiem. 

Przedszkole dba o prawidłowe relacje z rodzicami. 48/50 ankietowanych rodziców jest zdania, że nauczycielom
i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy z rodzicami. 31/50 twierdzi, że zdecydowanie tak, a 17/50,
że raczej zależy na współpracy. 
Jedna osoba ma odmienne zdanie.
Potwierdzają to w wywiadzie partnerzy, którzy uważają, że nauczyciele na bieżąco przekazują informacje
o dzieciach rodzicom, chwalą dzieci, pomagają w rozwiązywaniu problemów, dobra jest współpraca
rodzic-dyrektor-nauczyciel, istnieje wspólny front działań i duże zaangażowanie rodziców w realizację programów
prozdrowotnych i ekologicznych.
Rodzice są zapraszani na imprezy, spotkania, uroczystości, wykonywanie wspólnych prac, realizowana jest
pedagogizacja rodziców poprzez udział w zajęciach. Każde zachowanie niepokojące dziecka zgłaszane zawsze
jest do rodziców. Zdaniem partnerów Pani dyrektor jest otwarta na współpracę, jest dobrym menadżerem, potrafi
pozyskać środki, jest życzliwa w kontaktach. Ponadto wszystkie Panie pracujące w przedszkolu wkładają dużo
serca w swoją pracę. 
Partnerzy dodali, że przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i środowiska (realizacja wielu
programów, imprezy okolicznościowe i integracyjne, prezentowanie osiągnięć dzieci). 

Badanie dowiodło, że placówka bardzo szeroko promuje swoje dokonania i osiągnięcia. Systematycznie dba
o jakość kształcenia, absolwenci przedszkola przychodzą do szkoły z większym zasobem wiadomości
i umiejętności, osiągają dobre efekty edukacyjne oraz mają sukcesy w różnych konkursach. w porównaniu
z dziećmi, które nie uczęszczały do przedszkola. Absolwenci przedszkola są w pełni przygotowani (edukacyjnie
i emocjonalnie) do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Rodzice są partnerami

Komentarz:

            

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy przedszkola oraz procesu wychowania, a ich opinie mają wpływ
na funkcjonowanie placówki. Rodzice aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez
placówkę i biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji. Przedszkole wszechstronnie wspiera rodziców
w wychowaniu dzieci.

Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości.

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy przedszkola. Dyrektor w ankiecie, nauczyciele w wywiadzie oraz
obserwacja placówki daje podstawy do stwierdzenia, że rodzice są zachęcani do wyrażania swoich opinii
o funkcjonowaniu placówki. Zdaniem nauczycieli dominującym sposobem dzielenia się informacjami są rozmowy
indywidualne, zebrania grupowe, konsultacje oraz kontakty telefoniczne. 
Dyrektor dodatkowo wskazuje na możliwość dzielenia się opiniami przy okazji uroczystości i imprez
przedszkolnych. Dodaje, że zawsze spotyka się z rodzicem, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Rodzice (ankieta) wskazali na następujące formy:
- zebrania rodziców (43/50); 
- indywidualne rozmowy w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (24/50); 
- indywidualne rozmowy poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (30/50); 
- przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/ grupowych (34/50). 
Wśród innych form wymienili: przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka - rozmowy z panią, przy okazji odbierania
dziecka z przedszkola, z wychowawcami można porozmawiać w każdej chwili oraz warsztaty z rodzicami.
Zdaniem prawie wszystkich rodziców nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na opinie rodziców
dotyczące działalności przedszkola. Tak twierdzi 48/50 osób, w tym 31/50 twierdzi, że zdecydowanie tak, 17/50,
że raczej tak. Jedna osoba jest odmiennego zdania. Zdaniem wszystkich rodziców nauczyciele poświęcają
odpowiednią ilość czasu na kontakty z nimi.
Analiza dokumentacji potwierdza szerokie możliwości dzielenia się opiniami na temat pracy 
przedszkola i korzystają z tej możliwości.

Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że przedszkole prowadzi różnorodne działania wspierające rodziców
w wychowaniu. Podczas przeprowadzonych wywiadów z rodzicami, nauczycielami i dyrektorem respondenci
wymienili różne formy wspierana. Do nich zaliczyli:
- spotkania ze specjalistami dostosowane do bieżących potrzeb (np. 3 dni w tygodniu logopeda, specjaliści
z poradni np. pedagog, psycholog);
- wspieranie w wychowaniu;
- organizowanie zajęć otwartych; 
- wskazówki od nauczycieli podczas kontaktów indywidualnych i zbiorowych;
- warsztaty dla rodziców;
- spotkania indywidualne; 
- szkolenia, prelekcje;
- wspólne rozwiązywanie problemów (zeszyty prowadzone przez logopedę);
- zakładka dla rodziców na stronie www przedszkola. 
Dyrektor w wywiadzie dodatkowo do najważniejszych form wspierania rodziców zaliczył:
- zebrania z rodzicami;
- pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- przekazywanie informacji o instytucjach wspierających. 
Zdaniem dyrektora w różnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki i poza nią uczestniczy coraz
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więcej rodziców, co przekłada się na efekty wychowawcze.
Placówka na bieżąco informuje o rozwoju dziecka. W ankiecie rodzice podali, że tak, regularnie z inicjatywy
nauczyciela 35/50, tak, na moją prośbę 9/50, nieregularnie z inicjatywy nauczyciela 5/50. 
Rodzice bardzo wysoko ocenili wsparcie, jakie udziela im placówka. Tak twierdzi 49/50 osób, w tym 25/50 twierdzi,
że jest całkowicie wystarczające, 24/50, że raczej wystarczające, jedna osoba twierdzi, że jest niewystarczające. 
Badani rodzice (ankieta) korzystali z następującego wsparcia:
- wskazówki od nauczycieli (45/50);
- pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (38/50);
- pomoc pedagoga lub psychologa (28/50);
- warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze (26/50);
- opieka socjalna (16/50).
Do innych form wsparcia rodzice zaliczyli: zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną i zespół pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. 
Analiza dokumentacji wewnątrzprzedszkolnej potwierdza szerokie formy wsparcia rodziców w procesie
wspomagania i wychowania.

Rodzice mają wpływ na działania przedszkola. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że rodzice traktowani są jako partnerzy przedszkola. Analiza zebranych
informacji prowadzi do wniosku, że przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje
i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy Rodzice mają możliwość włączania się w różne
działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach. Warto zwrócić uwagę,
że wiele działań realizowanych w placówce ma na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.
Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. 
Warto też podkreślić, że 47/50 ankietowanych rodziców ma poczucie wpływu na działania dydaktyczne,
wychowawcze i organizacyjne przedszkola, a wyrażanie przez nich opinie są uwzględniane. Zdecydowanie tak
twierdzi 14/50 rodziców, 33/50 uważa raczej tak. Trójka rodziców miała odmienne zdanie. 
Znajduje to również potwierdzenie między innymi we wskazywanych przez dyrektora, nauczycieli i rodziców
przykładach:
- harmonogram i organizacja imprez np. udział w akcjach, konkursach otrzymywanie dyplomów, certyfikatów ;
- wybór oferty edukacyjnej (dobór i organizacja zajęć dodatkowych, miejsc na wycieczki, wyborze firmy
ubezpieczeniowej itp.);
- decyzje dotyczące spraw finansowych w zakresie potrzeb dzieci związanych z wysokością zbieranej składki,
przeznaczeniem, zakupem bądź organizacją imprezy;
- opiniowanie dokumentów wewnątrzprzedszkolnych: koncepcja pracy przedszkola, program wychowawczy,
kalendarz imprez i uroczystości, plan finansowy przedszkola, regulaminy; 
- ustalanie wspólnych kierunków oddziaływań np. organizowanie paczek i prezentów z okazji różnych uroczystości,
opiekowanie się dziećmi w trakcie różnych wyjazdów.
- upoważnienie do odbioru dzieci przez osoby trzecie;
- opinia i wspólne uzgodnienia w sprawie zasad i norm obowiązujących w przedszkolu dzieci;
- RR organizuje i planuje wszystkie działania skierowane na poziomie dziecka, które wymagają dodatkowego
finansowania, np. zakup upominków, nagród, pomocy dydaktycznych.
Rodzice w wywiadzie wskazali dodatkowo na ujednolicenie metod wychowawczych, udział dziecka w sesjach
zdjęciowych, opiniowanie zakupów i przeznaczenie zebranych składek np. na teatrzyk czy zakup zjeżdżalni na plac
zabaw, organizacja dnia w przedszkolu i wyjazdów do teatru. W swoich wypowiedziach podkreślili, że ich opinie są
zawsze wysłuchane i w zdecydowanej większości wdrażane w placówce. Uznali, że jest to najlepsze przedszkole
w Hajnówce, posiadające bardzo dobrą kadrę o dużym doświadczeniu w pracy wychowawczej z dziećmi. 
Dyrektor (ankieta) wskazał jeszcze na wybór zajęć dodatkowych dla dzieci (rytmika, język angielski), zatwierdzenie
wysokości składek na środki finansowe Rady Rodziców i ich wydatkowanie, wybór Trójki grupowej
i reprezentowanie w Radzie Rodziców oraz sugerowanie diet dla dzieci z problemami żywieniowymi.
Powyższe ustalenia potwierdza analiza dokumentacji szkolnej.

Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem.

Wywiady z nauczycielami i dyrektorem oraz badanie ankietowe nauczycieli i rodziców potwierdzają, iż rodzice są
mocno zaangażowani we współpracę z placówką.
Nauczyciele i dyrektor twierdzą, że rodzice najchętniej angażują się w przygotowanie imprez, uroczystości,
wycieczek, festynów, oferują pomoc materialną i pomoc w różnych wyjazdach, chętnie uczestniczą w zebraniach
ogólnych i klasowych, zajęciach otwartych i w pracach na rzecz placówki. 
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Nauczyciele i rodzice w ankiecie wymieniają następujące formy współpracy z rodzicami:
- udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych (9/10 wskazań nauczycieli i 50/50 wskazań rodziców);
- wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych (9/10 i 37/50;
- współpraca merytoryczna pozwalająca wykorzystać wiedzę i umiejętności rodziców (8/10 i 6/50);
- prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, sprzątanie itp.) - ( 5/10 i 3/50);
- akcje integrujące społeczność lokalną (lokalne festiwale, konkursy, debaty, akcje społeczne i charytatywne itp.) –
(7/10 i 33/50);
- udzielanie przez rodziców pomocy materialnej (9/10 i 14/50);
- udział w konsultacjach, debatach organizowanych przez przedszkole (3/10 i 6/50);
Do innych działań rodzice zaliczyli: udział w konsultacjach i terapii logopedycznej, lekcje pokazowe, dni otwarte dla
rodziców oraz wycieczki przedszkolne.
Zdaniem wszystkich rodziców (50) nauczycielom i innym pracownikom przedszkola bardzo zależy na bliskiej
współpracy z rodzicami.
Nauczyciele w wywiadzie dodatkowo wymieniają: udział w uroczystościach przedszkolnych – obserwacja dzieci,
przygotowywanie strojów na imprezy z udziałem dzieci oraz uczestnictwo w wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach
(wspólne zabawy, działania z dziećmi). 
Nauczyciele w ankiecie do kluczowych form współpracy z rodzicami zaliczyli:
- spotkania ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej i umożliwienie korzystania z ofert poradni;
- udział w imprezach i uroczystościach;
- wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych;
- pedagogizacja rodziców poprzez uczestnictwo w zebraniach grupowych, warsztatach dla rodziców - większość
rodziców danej grupy, 1-2 razy do roku;
- rozmowy indywidualne – rodzice wszystkich dzieci uczęszczających na terapię indywidualną i objętych pomocą
psychologiczno - pedagogiczną (ponad 30 osób), często – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola;
- spotkania z rodzicami dzieci w ramach spotkań zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
podejmowanie wspólnych działań – 3-4 razy do roku, 7 osób;
- konsultacje indywidualne dla dzieci 3-, 4-letnich;
- prowadzenie kącika logopedycznego dla rodziców (propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój mowy;
- prowadzenie zeszytów zawierających instruktaż i ćwiczenia do utrwalania w domu;
- wywiady podczas badania mowy.
Dyrektor w wywiadzie do najważniejszych działań placówki, w których uczestniczą rodzice zaliczył: imprezy,
uroczystości ( organizacja i udział np. Dzień Babci, Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Rodziny, Pożegnanie
Przedszkola), udział w szkoleniach i warsztatach ze specjalistami, spotkania adaptacyjne i udział oraz spotkania
z rodzicami określonych zawodów (stomatolog, pisarz).

Rodzice opiniują działania przedszkola. 

Wszyscy ankietowani rodzice są zdania, że uczestniczą w opiniowaniu wielu działań przedszkola. Jako przykłady
wpływu na działania przedszkola wymienili miedzy innymi:
- organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych;
- wybór zajęć dodatkowych;
- współdecydowanie o finansach i dysponowanie nimi w ramach Funduszu Rady Rodziców;
- brania udziału w różnych akcjach np. zbieranie nakrętek, makulatury;
- funkcjonowanie Rady Rodziców;
- organizacja wyjazdów (wycieczek, festynów, uroczystości, organizacja akcji profilaktycznych
i społecznościowych); 
- organizacja wyjść dzieci;
- zakupy przez rodziców (np. prezentów dla dzieci, zakupów na Dzień Dziadka i Babci, Dzień Rodziny, Dzień
Dziecka);
- opiniowanie programu wychowawczego,
- prowadzenie zajęć przez rodziców (zabawy Mikołajkowe, czytanie literatury dziecięcej); 
- koncepcja pracy przedszkola, 
- udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach (np. Góra grosza, zbiórka baterii, nakrętek, karmy dla zwierząt).
Dyrektor w wywiadzie dodatkowo wskazał na plan finansowy przedszkola i zajęcia dodatkowo płatne. 
Rodzice w wywiadzie dodatkowo wymienili opinie dotyczące organizacji dnia w przedszkolu, ustalania stawek
żywieniowych i diet dla niektórych dzieci. 
W ankiecie rodzice twierdzą (49/50), że ich opinie mają znaczący wpływ na działalność przedszkola; 17/50 twierdzi
zdecydowanie tak, 32/50 raczej tak. 
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Podczas wywiadu stwierdzili, że w przedszkolu jest chęć współpracy, wielki szacunek, panuje życzliwa atmosfera
między wszystkimi. Określili przedszkole jako najlepsze w Hajnówce.

Wszyscy są zgodni, spójność działań przedszkola z potrzebami rodziców, spójne opinie pozwalają na przyjęcie
jednolitego frontu działania i spełnianie w jak największym stopniu oczekiwań stron.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

            

Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Wspólnie planują działania podejmowane
w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele uczestniczą
w szkoleniach wewnętrznych dotyczących metod i form współpracy.

Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Dyrektor i wszyscy nauczyciele (10) wspólnie potwierdzili, że w przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe
i doraźne angażujące wszystkich nauczycieli, którzy dzięki różnym formom doskonalenia pracują skuteczniej.
Efekty ich pracy poddawane są analizie i ocenie. W placówce funkcjonują następujące zespoły: programowe,
wychowawczy i profilaktyki, ds diagnozowania dzieci, ewaluacji, zespoły planowania (plany pracy, współpraca)
oraz zadaniowe.
Dyrektor w ankiecie przyznał, że aby pobudzić pracę zespołową akceptuje i docenia spontaniczną aktywność
pracowników. Stwierdził, że przedszkole nie jest w stanie osiągać wysokich wyników w zakresie jego
funkcjonowania bez pracy opartej na wzajemnej pomocy, współpracy i zaufaniu. Dyrektor wobec pracowników
stosuje różnego rodzaju zachęty, pochwały na forum ogółu pracowników oraz wyraża swoje uznanie i wskazuje
działania warte naśladowania. Systematycznie prowadzi rozmowy informacyjne wskazujące potrzebę pracy
zespołowej z punktu widzenia potrzeb samego pracownika. Sam określa potrzeby w zakresie pracy zespołowej.
Dyrektor powołuje nauczycieli do pracy w zespołach np ds. ewaluacji wewnętrznej. Pracę zespołową dyrektor
uwzględnia przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego. Wyraża dumę i zadowolenie ze swoich pracowników i ich
umiejętności współpracy w przypadku osiągnięcia sukcesu. Wyraża pochwały w obecności osób trzecich (np.
zaproszonych gości).
Dyrektor ocenia wysoko zaangażowanie swoich nauczycieli w pracę zespołów działających w przedszkolu.

Efekty pracy są analizowane 

Z wypowiedzi w ankietach nauczycieli i dyrektora wynika, że efekty pracy zespołów funkcjonujących w przedszkolu
poddawane są analizie i ocenie. Zdaniem nauczycieli w placówce funkcjonuje wystarczająca liczba zespołów, które
są oceniane w trakcie bieżącego nadzoru. Dyrektor informuje, iż praca zespołów jest analizowana w procesie
bieżącego nadzoru pedagogicznego.
W wywiadzie nauczyciele twierdzą, iż wyniki pracy zespołów są również analizowane przez członków tych
zespołów. Potwierdza to w wywiadzie dyrektor. Z pracy zespołów opracowywane są raporty, które zawierają
między innymi wnioski, które służą doskonaleniu dalszej pracy przedszkola.
Przykładem takiej rekomendacji wdrożonej w przedszkolu mającej na celu podnoszenie jakości pracy przedszkola
jest między innymi zaplanowanie większej ilości zajęć aktywizujących z dziećmi, które przyczynią się do osiągania
jeszcze większych efektów.

Działania dyrekcji przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele (10) w badaniu ankietowym są zdania, że działania dyrektora sprzyjają rozwijaniu ich
kreatywności. W wywiadzie podają następujące przykłady:
- docenianie (nagrody pieniężne, pochwały i podziękowania na zebraniach rady
- odpowiedni dodatek motywacyjny;
- zachęcanie do udziału w szkoleniach (refundacja kosztów, wzbogacanie przedszkola w fachową literaturę);
- akceptacja pomysłów i wspieranie inicjatyw przez dyrektora;
- realizacja projektów edukacyjnych (np. Otwarte Przedszkole);
Potwierdza to w wywiadzie i ankiecie dyrektor placówki i wymienia następujące działania sprzyjające kreatywności
swoich nauczycieli jak również działania samych nauczycieli:
- zachęcanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie (2011/2012 - 1 nauczycielka
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ukończyła kurs terapii pedagogicznej, 1 - kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej);
- wskazywanie ciekawych i przydatnych szkoleń;
- wspieranie nauczycieli w awansie zawodowym (10 dyplomowanych); 
- zachęcanie do prowadzenia konkursów, imprez, kół zainteresowań;
- nagradzanie, motywowanie poprzez dodatek motywacyjny;
Do działań kreatywnych m nauczycieli dyrektor (ankieta) zaliczył:
- prowadzenie kół zainteresowań;
- tworzenie ciekawych kącików tematycznych i dekoracji przedszkolnych na uroczystości i imprezy przedszkolne;
- poszukiwanie i realizacja ciekawych metod pracy;
- systematyczne włączanie się do współpracy na rzecz środowiska lokalnego;
- efektywne promowanie osiągnięć przedszkola. 
Na uwagę zasługują działania dyrektora (wywiad) zmierzające do wdrożenia do realizacji w placówce ciekawych
przedsięwzięć wynikających z koncepcji pracy przedszkola. Takie działania znacząco wpływają na urozmaicenie
zajęć wychowawczych i pozwalają na rozwój kreatywności dzieci.

Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola. 

Wszyscy nauczyciele (10) w ankiecie twierdzą, iż czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola jako całości.
W badaniu ankietowym zarówno dyrektor jak nauczyciele są zdania, że wywiązują się z podjętych zobowiązań
na rzecz funkcjonowania przedszkola.

Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy.

Na podstawie analizy dokumentacji, przeprowadzonego badania ankietowego oraz rozmów z dyrektorem
i nauczycielami należy stwierdzić, że nauczyciele podnoszą swoją wiedzę dotyczącą metod i form współpracy. Na
potwierdzenie wskazali, że w ostatnich dwóch latach najczęściej uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych (10).
Wśród form doskonalenia wymienili między innymi:
- warsztaty „Komunikacja z trudnymi rodzicami” 
- warsztaty komunikacji interpersonalnej „Powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa – komunikacja w przedszkolu”;
- warsztaty metodyczne „Metoda dobrego startu”;
- warsztaty „Edukacja przez ruch”;
- cykl warsztatów samodoskonalących „One są wśród nas” dotyczących pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami
rozwoju;
Dyrektor wskazał dodatkowo na warsztaty metodyczne - ,,Mały złośnik - jak go poskromić?” i warsztaty
metodyczne - ,,Idea twórczości w pracy z przedszkolakami”.
Zdaniem dyrektora powyższe szkolenia wynikały z potrzeb placówki i były spójne z koncepcją rozwoju przedszkola
oraz umożliwia rozwój osobowy nauczyciela, dzieci i rodziców. 
Na uwagę zasługuje bardzo staranna dokumentacja dotyczą przedsięwzięć wdrażanych w przedszkolu np.
projektów unijnych pozwalających rozwijać umiejętności plastyczne poprzez kreatywne działania nauczycieli. Na
potwierdzenie kreatywności i odpowiedzialności za przedszkole nauczycieli jest bardzo ciekawy wystrój sal
i korytarzy, co potwierdziła obserwacja placówki. 

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

            

Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski
wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy placówki,
wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu oraz przyczyniają się do jej rozwoju.

Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej.

Wszyscy nauczyciele (10) w badaniu ankietowym stwierdzili, że są zaangażowani w realizację zadań z zakresu
ewaluacji wewnętrznej. W przedszkolu jest powoływany zespół ds. ewaluacji do realizacji zadań z poszczególnych
obszarów podlegających ewaluacji. Zespół ds ewaluacji planuje pracę, wybiera obszary, opracowuje
harmonogram, konstruuje narzędzia, przeprowadza ewaluację i opracowuje raport wraz z wnioskami
i rekomendacjami. 
W każdym badanym obszarze (analiza dokumentacji i wywiady z nauczycielami i dyrektorem) określono
wymagania, formę realizacji, narzędzia wykorzystywane w procesie zbierania danych oraz planowany termin
realizacji poszczególnych zadań. W ostatnich latach ewaluacji poddano obszar ,,Efekty” (wymagania: Dzieci
nabywają wiadomości i umiejętności, Dzieci są aktywne, Respektowane są normy społeczne) i jedno wymaganie
z obszaru ,,Procesy zachodzące w przedszkolu” – Placówka posiada koncepcję pracy. Z ewaluacji opracowano
raporty zakończone wnioskami z badania oraz rekomendacjami.
Na podstawie analizy dokumentacji, przeprowadzonych rozmów z nauczycielami i dyrektorem można stwierdzić,
że nadzór pedagogiczny w placówce jest realizowany z włączeniem zespołów nauczycieli.
Nauczyciele podczas wywiadu wymienili powody, dlaczego zaangażowali się w ewaluację wewnętrzną:
- stwierdzenia faktu, czy prawidłowy jest rozwój placówki;
- dla dobra dziecka;
- dla dobra placówki;
- zbieranie informacji na temat niedociągnięć;
- poprawa funkcjonowania obszaru po wdrożeniu wniosków z ewaluacji.
Dyrektor (wywiad) wymienił sposoby i formy zachęcania nauczycieli do pracy w zespole ds. ewaluacji,
a w szczególności:
- wskazanie pozytywnych wartości ewaluacji;
- samoocena działań, czy działania idą w dobrym kierunku, słabe i mocne strony;
- informacja zwrotna dla nauczycieli o jakości ich pracy;
- zapoznanie nauczycieli z przepisami prawa;
- zachęcanie i motywowanie (inni nauczyciele biorą przykład, przez co są bardziej aktywni).
Wyniki ewaluacji są przedstawiane przez nauczycieli placówki na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Czynne
uczestnictwo nauczycieli w sprawowanym nadzorze rozbudowuje ich świadomość, iż ich działania służą poprawie
i modyfikacji przedszkola.

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola. 

W placówce opracowany jest plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny. Z analizy dokumentacji
i rozmowy z dyrektorem wynika, że nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora przedszkola skierowany jest
na obserwacje pracy nauczycieli np. zajęć dydaktycznych, spotkań z rodzicami, uroczystości i imprez
przedszkolnych, zajęć kół zainteresowań), kontroli dokumentacji, przebiegu staży nauczycieli w drodze awansu
zawodowego, koordynacji i nadzorowi pracy zespołu ewaluacyjnego. Ważnym aspektem sprawowanego nadzoru
jest ocena zaangażowania poszczególnych nauczycieli w funkcjonowanie przedszkola, co jest uwzględniane
w przyznawaniu dodatku motywacyjnego. 
Z badania kompleksowego wynika, że placówka w miarę na bieżąco modyfikuje swoje działania. Wnioski
z pełnionego przez dyrektora nadzoru służą lepszej samokontroli pracy nauczycieli i jakościowemu rozwojowi
placówki.
Wszyscy nauczyciele zgodnie twierdzą (ankieta), że w planie pracy przedszkola uwzględniane są wszystkie
wnioski lub zdecydowana większość wynikające z wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego. W wywiadzie
podają przykłady wdrożonych do realizacji wniosków z nadzoru. Wymieniają między innymi:
- wspieranie zachowań emocjonalno – społecznych dzieci;
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- uaktualnienie programu wychowawczego;
- systematyczne korzystanie z pomocy specjalistów (w ramach współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce).
Dyrektor w ankiecie poinformował, iż wnioski z nadzoru są wdrażane kompleksowo i służą lepszej samokontroli
pracy nauczycieli i jakościowemu rozwojowi placówki.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. 

Wszyscy nauczyciele (10) poprzez pracę w zespole ds. ewaluacji angażują się w realizację zadań z zakresu
ewaluacji wewnętrznej, co potwierdzili wspólnie z dyrektorem w ankietach i wywiadach. 
Dyrektor zadbał o doskonalenie rady pedagogicznej w tym zakresie. Wszyscy nauczyciele uważają, że ewaluacja
wewnętrzna jest niezbędna i stwarza możliwości poprawienia własnej pracy. 
Respondenci określili swoją rolę w ewaluacji, która polega na opracowaniu narzędzi, badawczych, harmonogramu
działań, analizie wyników i formułowaniu wniosków, wskazywaniu i proponowaniu rekomendacji, opracowaniu
raportu i prezentacji wyników. 
Nadmienili, że w ewaluacji wewnętrznej w poszczególnych obszarach wykorzystywane są wymagania
z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Wszyscy badani mają świadomość, że ewaluacja ma wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola, poznanie
oczekiwań rodziców, ustalenie kierunków działania na przyszłość.

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powodują korzystne zmiany w funkcjonowaniu
przedszkola. 

Planowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, jego organizacja, formułowane wnioski przyczyniają się
do korzystnych zmian w funkcjonowaniu przedszkola.
Badani nauczyciele w ankiecie (9/10) i wywiadzie stwierdzili, że wnioski z nadzoru są w pełni uwzględniane. Jedna
osoba jest zdania, że są uwzględniane w dużym zakresie.
Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie za najważniejsze wdrożone wnioski uznali:
- wypracowanie zasad współpracy i działań z PPP (możliwość korzystania z pomocy specjalistów z Poradni
Psychologiczno-Psychologicznej w Hajnówce);
- wspieranie zachowań emocjonalno-społecznych;
- zwiększenie angażowania rodziców w działania przedszkola; 
- doskonalenie nauczycieli – „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonaleniu nauczycieli w powiecie
hajnowskim”;
- uatrakcyjnić doskonalenie nauczycieli – poprzez udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych. 

Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwoju przedszkola. 

W badaniu ankietowym dyrektor i wszyscy nauczyciele (10) uznali, że zmiany wprowadzane do funkcjonowania
przedszkola na podstawie wniosków sformułowanych z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego zdecydowanie
przyczyniają się do jego rozwoju. W wywiadzie nauczycieli podali zakres najważniejszych zmian:
- promocja przedszkola w środowisku lokalnym (jest znane i pozytywnie dostrzegane);
- więcej rodziców jest zainteresowanych współpracą z przedszkolem i poradnią pedagogiczno-psychologiczną;
- wdrożenie projektów, co znacznie wzbogaciło ofertę edukacyjną;
- podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych;
Na podstawie badania ankietowego, wywiadów, obserwacji i analizy dokumentacji można stwierdzić,
że wprowadzane zmiany są motywacją do dalszego rozwoju placówki, służą lepszej samokontroli pracy nauczycieli
i jakościowemu rozwojowi przedszkola. Placówka w regionie jest spostrzegana jako nowoczesna, przyjazna,
bezpieczna, innowacyjna oraz osiągająca wysokie wyniki w procesie wychowania i działań twórczych dzieci.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

            

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w placówce programów wychowania
przedszkolnego. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i bazę dydaktyczną
przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w placówce programów i poszerzania dla
dzieci oferty zajęć podstawowych i dodatkowych.

Warunki lokalowe przedszkolu są wystarczające do realizowania przyjętych w przedszkolu programów
wychowania.

W badaniu ankietowym rodzice, dyrektor i nauczyciele twierdzą, że warunki lokalowe są odpowiednie
do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego.
Na wysokim poziomie przedstawia się wyposażenie sal dydaktycznych i placów zabaw. Sale dydaktyczne są duże,
przestronne, odpowiednio oświetlone, dzielą się na część dydaktyczną oraz relaksacyjno-zabawową. Place
przedszkolne są zadbane i właściwie wyposażone w urządzenia przystosowane do zabaw ruchowych.
Rodzice w badaniu ankietowym stwierdzili, iż warunki lokalowe przedszkola są bardzo dobre (34/50 wskazań) i są
odpowiednie (15/50). Jedna osoba stwierdziła, że występują braki. Nauczyciele w ankiecie twierdzą,
że w przedszkolu nie występują żadne braki. Dyrektor nadmienia, że przydała by się mała sala gimnastyczna.
Bardzo dobre warunki lokalowe potwierdza obserwacja sal podczas zajęć z dziećmi, placówki w środku jak i całego
otoczenia wraz z jego bogatym wyposażeniem. Odpowiednia wielkość sali i bogate wyposażenie sprzyja realizacji
programu wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej
i przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

Obserwacja placówki i obserwacja zajęć potwierdza, iż bogate i różnorodne wyposażenie w przedszkolu
w zupełności wystarcza do zrealizowania podstawy programowej i przyjętych programów wychowania
przedszkolnego. Przedszkole mimo iż nie jest to nowy obiekt posiada przestronne sale, każda z sal ma dostęp
do łazienki i podzielona jest na część do odpoczynku i do zabawy oraz do pracy z dziećmi. Przedszkole jest bogato
wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, kąciki tematyczne, estetyczne i nowoczesne meble
ergonomiczne z atestami dostosowane do potrzeb dzieci. Place zabaw są ogrodzone, przestronne i bogato
wyposażony w różnorodne przyrządy do ćwiczeń ruchowych dla dzieci.
W badaniu ankietowym potwierdza to dyrektor, wszyscy nauczyciele i rodzice. 32/50 rodziców twierdzi,
że w przedszkolu jest wystarczająco dużo przyborów i pomocy do zabawy i nauki, 15/50 twierdzi, że raczej tak.
Trójka rodziców uważa inaczej i twierdzi, że w placówce jest za mało pomocy do nauki i zabawy. Dyrektor
w ankiecie nie wymienia żadnych braków, jedynie podczas wywiadu wskazuje na brak sali gimnastycznej (brak
pomieszczeń). Uważa jednak, że kiedy sześciolatki pójdą do szkoły, być może będzie jedna sala. 

Istnieje plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego przedszkola. 

Analiza dokumentacji w placówce i wywiad z dyrektorem potwierdził, że w przedszkolu istnieje plan poprawy
warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego. Ma on postać dokumentu i składa się z opracowanej listy
potrzeb na dany rok szkolny. Z analizy dokumentacji wynika, że w najbliższym czasie realizowane jest
doposażenie przedszkola (w tym zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, gier edukacyjnych, pomocy
do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, programu logopedycznego, sprzętu nagłaśniającego i aparatu
fotograficznego, dla nauczycieli publikacji ,,Bliżej przedszkola”, sprzętu komputerowego dla księgowej, szafy
wnękowej i sprzętu do bloku żywienia (wg zamówienia MOPS w Hajnówce dostarczy nieodpłatnie) i polepszenia
warunków lokalowych (w tym remonty bieżące oraz naprawa dwóch piaskownic na placu zabaw). Z funduszu Rady
Rodziców nastąpi zakup plansz graficznych z edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.
Dyrektor podczas wywiadu poinformował, że przedszkole jest finansowane ze strony Urzędu Miasta w Hajnówce
(np. termomodernizacja obiektu, remonty sal i pomieszczeń, łazienek, pomoce dydaktyczne, wyposażenie placu
zabaw) jak również poprzez rodziców i sponsorów (np. materiały papiernicze).
Spostrzeżenia z realizacji planu w danym roku szkolnym są przesłanką do opracowania planu na kolejny rok
i zrealizowania działań usprawniających funkcjonowanie placówki. 
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Podejmowane są działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia
dydaktycznego przedszkola 

Dyrektor w ankiecie stwierdził, że warunki funkcjonowania przedszkola są wzbogacane według istniejącego planu
uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę bieżących potrzeb. Przykładem może być doposażenie
pracowni logopedycznej w oprogramowanie specjalistyczne, zakup pomocy do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
czy plansz graficznych usprawniających edukację ekologiczną i prozdrowotną dzieci w przedszkolu. 
Z placówki posiadającej dobre warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne zadowolone są również przedszkolaki,
którzy w wywiadzie wymieniają zalety swojej placówki. Twierdzą że przedszkole jest po to, żeby się uczyć, żeby się
nie nudzić, żeby dzieci miały frajdę, żeby nauczyć się piosenek i np. zaśpiewać dla mamy) a także można poznać
nowych kolegów i koleżanki. Dzieci stwierdziły również, że ważną rolą placówki ,,Jest opieka nad nami i rodzice
mogą być w pracy”.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

Spójna z koncepcją pracy, odpowiadająca potrzebom dzieci i rodziców oferta edukacyjna przedszkola
sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozwijaniu samodzielności i umiejętności dzieci, a tym samym
umożliwia ich wszechstronny rozwój.

Podejmowane w przedszkolu nowatorskie działania – realizacja projektów i programów oraz
funkcjonowanie 30 Gromady Zuchowej ,,Leśne Skrzaty” służą wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci
oraz promowaniu wartości wychowania przedszkolnego.

Poprzedzone diagnozą wychowanków podejmowane działania wychowawcze sprawiają, że dzieci czują się
w przedszkolu bezpiecznie oraz prezentują pożądane społecznie zachowania i postawy.

Zespołowe doskonalenie organizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyja
efektywności ich kształcenia i wychowania oraz przyczynia się do rozwoju nauczycieli.

Współpraca przedszkola z różnymi podmiotami wpływa na wzbogacenie i uatrakcyjnienie jego oferty
edukacyjnej, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz doskonalenie kompetencji do dalszej edukacji.

Działania podejmowane przez przedszkole wspierają rodziców w wychowaniu ich dzieci. Rodzice
w większości korzystają z różnorodnych form wsparcia.

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy
placówki, wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu oraz przyczyniają się do systematycznego jej
rozwoju.

Warunki lokalowe umożliwiają realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania
przedszkolnego. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające bazę dydaktyczną, co sprzyja
poszerzeniu oferty zajęć.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności A
Dzieci są aktywne A
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: Procesy  
Przedszkole ma koncepcję pracy B
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają
charakter zorganizowany

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które
uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego A
Rodzice są partnerami B
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

B
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