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Wstęp
Jan Paweł II mówił: „Wychowanie polega na pozwalaniu człowiekowi stać się
człowiekiem, na pokazaniu mu, jak „być”, a nie tylko „mieć”. Aby poprzez wszystko,
czym jest i wszystko, co ma, stawał się coraz bardziej człowiekiem”.
Przedszkole bezpośrednio po rodzinie staje się miejscem poznawania, doświadczania, działania i przeżywania codziennych zdarzeń i spraw dziecka. Ma ono wspierać
wychowawczą rolę rodziny, ale nie może jej zastąpić.
Kiedy stajemy pośród „małych ludzi”, o których Janusz Korczak mówi: „sto
dzieci – stu ludzi, którzy nie kiedyś tam, nie jeszcze, nie jutro, ale już...teraz...dziś są
ludźmi”1, by przekazać im to co najcenniejsze, co z przedszkola poniosą w dalsze życie
i na czym będą w przyszłości budować swój świat wartości.
Wychowanie współczesne zmierza do wszechstronnego rozwoju ludzi i ma w tej
dziedzinie znaczenie fundamentalne. Winno być wychowaniem integralnym, czyli scalającym wszystkie sfery życia ludzkiego, obejmującym rozwój fizyczny, psychiczny,
intelektualny i duchowy. Jednakże istotną sprawą w działalności wychowawczej jest
przyjęta koncepcja wychowania, która jest podstawą konkretnych oddziaływań.
Inspiracją do podjęcia tematu niniejszej pracy była chęć przybliżenia i prezentacji
Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. Przedszkole to jest placówką katolicką, przeznaczone
dla dzieci niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych i również wychowawczych. Wychowankowie jak i ich rodzice mają specyficzne potrzeby i wymagają dużej troski i pomocy. Siostry z pełnym oddaniem starają się zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do wzrastania na dobrego człowieka żyjącego wartościami chrześcijańskimi.
Praca ta na celu ukazanie w jakim właśnie stopniu Przedszkole Sióstr św. Elżbiety
w Zielonej Górze zapewnia swoim wychowankom wielostronny rozwój, osiąganie systematycznych postępów oraz w jakim stopniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Szczególnie program wychowawczy przedszkola jako koncepcja konkretnych
oddziaływań na dzieci i ich rodziców stała się przedmiotem tej pracy.
Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale podejmę się
przybliżenia historii Zgromadzenia, które jest organem prowadzącym przedszkole oraz
początków domu w którym się ono znajduje. Następnie przedstawię teoretyczne pod1

J. Tarnowski, Janusz Korczak dzisiaj, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, s. 120
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stawy mojej pracy dotyczące funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego.
W trzecim rozdziale dokonam prezentacji lokalnego środowiska czyli terenu badań. W
kolejnym rozdziale omówię metodologiczne podstawy pracy. Następnie dokonam prezentacji wyników moich badań i opiszę program wychowawczy według którego przedszkole realizuje swoje statutowe cele.
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1. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze, o którym chcę pisać w niniejszej
pracy założone zostało przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Pisząc o tej placówce i
jej specyfice przedstawiam krótką historię tejże wspólnoty zakonnej i jej charyzmat.

1.1. Historia Zgromadzenia i opieka nad dziećmi
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety jest wspólnotą kontemplacyjno-czynną, na prawie papieskim, powstałą w dniu 27.09.1842 r. w Nysie. Inicjatorką była Klara Wolf, a
współzałożycielkami Matylda i Maria Merkert oraz Franciszka Werner. Duchowość
Elżbietanek opiera się na przykładzie patronki św. Elżbiety Węgierskiej, która pielęgnując chorych, usiłowała widzieć w nich cierpiące członki Chrystusa2.
Swoim życiem siostry pragną naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Ojca
i jak On pochylać się nad ludźmi będącymi w potrzebie. Swoje powołanie urzeczywistniają poprzez życie według rad ewangelicznych; służbę ubogim, chorym i osobom starszym; chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży; religijną formację dorosłych.
Siostry pracują wśród chorych otaczając ich opieką w ich własnych domach, w
szpitalach, domach opieki dla dzieci i dorosłych, zakładach rehabilitacyjnych. Działalność duszpastersko-apostolską rozwijają siostry w katechetki, zakrystianki i organistki.
„Coraz bardziej postępująca dechrystianizacja społeczności oraz występujące coraz częściej rozbicie rodzin daje siostrom szerokie pole działalności wymagające poważnego zaangażowania apostolskiego w dziedzinie wychowania dzieci w przedszkolach, przystaniach dziecięcych, świetlicach dziennych, domach dziecka, zakładach wychowawczych i szkołach.”3 Odpowiadając na potrzeby Kościoła i współczesnego człowieka w sposób szczególny roztoczyły one swoją opiekę nad dziećmi i młodzieżą. W
ten sposób siostry nie tylko wychodzą naprzeciw stawianym im zadaniom, ale także
rozwijają pierwotną działalność. Już od samych początków istnienia Zgromadzenia wychowanie i opieka nad dziećmi stanowiły ważny zakres zadań apostolskich. Przeszkodą
w rozwoju i realizacji tej posługi stały się lata okupacji – podczas II wojny światowej
oraz okres reżimu komunistycznego. Dopiero wydana ustawa o stosunkach Państwa do
2
3

O. Edward Frankiewicz, Maria Merkert, Wrocław 1982, s. 233
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Kościoła Katolickiego, pozwalająca na nauczanie religii i religijne wychowanie dzieci i
młodzieży pozwoliła siostrom z nowym zapałem podjąć tenże apostolat. Prężnie zaczęły powstawać przedszkola, ochronki, domy dziecka, świetlice dziennego pobytu dla
dzieci zaniedbanych, ośrodki wychowawcze4
Siostry starając się zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze możliwości rozwoju same podnoszą swoje kwalifikacje podejmując różnego rodzaju formy dokształcania. Po wejściu katechezy do szkół siostry podjęły się pracy katechetycznej. To pozwoliło jeszcze bardziej realizować charyzmat poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, organizowania dzieciom wolnego czasu itp.
Siostry są pełne oddania sprawom dzieci ale i swoją troską obejmują całe rodziny.
Swoim wychowankom zapewniają możliwość wszechstronnego rozwoju, życia wartościami.
Obecnie na terenie Polski znajduje się ok. 16 przedszkoli, 4 ochronki, 6 Domów
Opieki dla Dzieci, 6 Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych, 3 Domy Dziecka.
1.2. Początki domu Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze
Trzy Siostry Elżbietanki w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli
15 sierpnia 1882 r. przyjechały do Zielonej Góry. Trzy lata później otrzymały mały budynek i zamieszkały na uboczu miasta przy placu Powstańców Wielkopolskich.
Od początku swojej działalności zajmowały się ambulatoryjną pomocą chorym.
Jednak zakon nie tylko udzielał pierwszej pomocy, ale leczył i opiekował się chorymi,
prowadził hospicjum i przedszkole. Jednym z celów sióstr było założenie szpitala.
By móc to osiągnąć Siostry Elżbietanki powołały fundację św. Jana, która zbierała
pieniądze na postawienie szpitala w Zielonej Górze. Przez kolejne lata dzięki aktywności i staraniom sióstr z małego domku powstawał piękny szpital, który poświęcono o
oddano do użytku 11 października 1927 roku.
Chociaż szpital zbudowany został z pieniędzy zebranych przez katolicką fundację,
przyjmował jednak wszystkich pacjentów, bez względu na wyznanie.

4

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Rzym 1987 r. s. 54 - 60
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ZDJĘCIE 1
Szpital Sióstr Elżbietanek przy Placu Powstańców Wielkopolskich – 1927 rok

ZDJĘCIE 2
Szpital Sióstr Elżbietanek przy Placu Powstańców Wielkopolskich – 1939 rok
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Siostry pomyślnie prowadziły szpital. Troski i piętrzące się trudności związane z rozbudową szpitala nie ustawały, ale przy Bożej
pomocy i ofiarności miejscowej ludności i władz państwowych siostry mogły regularnie, w oznaczonych terminach spłacać długi za
materiał budowlany i prace murarskie. Sytuacja sióstr znacznie się pogorszyła w drugiej połowie 1936 roku. Wielki wpływ na tę
zmianę miały zmieniające się stosunki polityczne w Rzeszy. W tym czasie, podobnie jak w latach poprzednich, siostry oprócz
pielęgnacji chorych we własnym szpitalu spieszyły z pomocą chorym w mieście, a także poświęcały się wychowaniu dzieci w
przedszkolu.

W czasie drugiej wojny światowej mieścił się w budynku szpital polowy, w który na
zmianę przebywali to żołnierze niemieccy i radzieccy. W tym czasie siostry borykały
się z wielkimi problemami i narażone były na duże niebezpieczeństwo. Na ten czas
musiały zdjąć strój zakonny.
13 listopada 1945 roku Rosjanie zaczęli wyprowadzać się ze szpitala. Odjeżdżając
zabrali ze sobą wszystkie maszyny i urządzenia sali operacyjnej oraz cenniejsze rzeczy.
Na tym się jednak nie skończyło. 28 listopada 1945 roku zajechało przed szpital 60
konnych wozów, spakowano na nie pozostałe meble i wywieziono je. Szpital oraz przyległa klauzura sióstr zostały kompletnie zdewastowane.
W dniu 6 stycznia 1946 roku wojsko radzieckie oddało klucze do szpitala i klauzury.
Siostry przeprowadziły się niezwłocznie do swego domu. Mimo braku środków materialnych i finansowych siostry natychmiast przystąpiły do renowacji całego obiektu.
Dnia 16 lipca 1946 roku w Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej nastąpiło poświęcenie odnowionej całkowicie kaplicy i oddanie całego parteru i pierwszego piętra do użytku chorych.
W 1947 r. szpital rozwinął się w całej pełni. W tym roku otwarto też przedszkole przy
kościele parafialnym św. Jadwigi, w którym wychowaniem dzieci zajęły się siostry elżbietanki
W następnym roku w sierpniu oddano do dyspozycji chorych oddział dziecięcy.
W 1949 roku sytuacja ulega zmianie. Powiatowy Związek Samorządu Terytorialnego w Zielonej Górze przejął komisyjnie w bezpłatne użytkowanie szpital sióstr
wraz z przyległą klauzura, budynkami gospodarczymi i ogrodem. Dzięki interwencji
sióstr w Ministerstwie Administracji Publicznej, klauzurę zwrócono siostrom i pozwolono nadal pracować na swych stanowiskach.
Rok 1960 był tragiczny w skutkach dla miejscowej ludności i sióstr. Dnia 30
maja 1960 roku miał miejsce incydent w zielonogórskim Domu Katolickim, w którym
dzieci uczęszczały na religię. Mimo zaciętego oporu ludności przeszedł on w wyłączne
użytkowanie czynników państwowych, a dzieci katolickie miasta Zielonej Góry pozbawiono miejsca na uczenie religii. Wkrótce po tym przykrym wydarzeniu władze wojewódzkie wydały zarządzenie, że wszystkie siostry pracujące na terenie szpitala muszą
być zwolnione. Siostry znalazły pomoc u proboszcza parafii św. Jadwigi, który przyjął
je do pracy jako katechetki, zakrystianki i kucharki.
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Formalnie szpital odebrano siostrom w styczniu 1961 roku. Przez okres 30 lat
szpital przekształcono w przychodnię i powoli budynek ulegał dewastacji. Władze miasta dążyły do całkowitego zlikwidowania, wyburzenia budynku. Powodem decyzji był
fakt że pomimo iż nie pracowały tam Siostry budynek został pod nazwą „Elżbietanki” i
kojarzony był z ich posługą.
Dnia 30 czerwca 1962 roku dotychczasowe przedszkole "Caritas" przejął Wydział Oświaty w Zielonej Górze. Ówczesny system polityczny sprawił, że dwie siostry
wychowawczynie pracujące w tym przedszkolu zwolniono, a na ich miejsce przyjęto
osoby świeckie. Tak więc wyłącznie od tego roku siostry pracowały w parafii i pielęgnowały chorych w ich własnych mieszkaniach.
Kiedy sytuacja polityczna w kraju się zmieniła zaistniała możliwość odzyskania
domu. W 1992 roku rozpoczęto starania o zwrot własności co nastąpiło 19 października
1992 roku. Zdewastowany budynek zwrócono ich pierwszym właścicielom.

ZDJĘCIE 3 Dom Sióstr Elżbietanek po odzyskaniu w 1992 roku
Dom nadawał się do gruntownych remontów a na pomoc państwa nie można było liczyć. Siostry same z pomocą dobrych ludzi podjęły się odnowienia budynku5.
Dom znajduje się na Placu Powstańców Wielkopolskich 4 w centrum Zielonej
Góry. Tuż obok znajduje się Biblioteka im. C. Norwida. Budynek jest bardzo duży i
składa się niejako z trzech części wskazujących kolejność budowy. Najstarsza część po

5

Kronika Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, s. 3 - 6
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prawej stronie stanowi dom Sióstr, a reszta była terenem szpitala. Obiekt jest trzypiętrowy, wyposażony w windę i dostosowany do funkcji jaką ma pełnić.
Obecnie od 1995 roku na jego terenie funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo uczęszczającej do szkoły
średniej i na uniwersytet. Po reformie służby zdrowia od 1999 roku otworzono Zakład
Opiekuńczo – Rehabilitacyjny świadczący usługi rehabilitacyjne mieszkańcom Ośrodka
oraz pacjentom z miasta.
W 2001 roku siostry odpowiadając na potrzeby mieszkańców wróciły do pracy
wychowawczej z dziećmi otwierając przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych.

ZDJĘCIE 4
Dom Sióstr Elżbietanek przy Placu Powstańców Wielkopolskich 4 – 2005 rok
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2. Teoretyczne aspekty funkcjonowania przedszkola
W rozdziale tym omawiam podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania
przedszkola. Przybliżę również podstawowe funkcje oraz zadania placówki w stosunku
do dziecka jak i rodziców.

2.1. Przedszkole i prawne uwarunkowania jego funkcjonowania
W Encyklopedii Pedagogicznej znajdujemy następującą definicję: „Przedszkole
jest samodzielną instytucją opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku od trzech lat
do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, wspierającą wychowanie rodzinne”6.
Każde przedszkole pomimo różnorodnych statutów i programów wychowawczych ma
do spełnienia pewne zadania. Obowiązkiem każdej placówki jest zapewnienie dzieciom
odpowiedniej opieki oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego, a
przez to przygotowanie dziecko do przekroczenia progu szkolnego7.
Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy działalności polskich
przedszkoli jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. opublikowana w
Dzienniku Ustaw z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami. Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła podział na: przedszkola publiczne i niepubliczne.

2.1.1. Przedszkole publiczne
Zgodnie z decyzją parlamentarną od 1990 roku prowadzenie przedszkoli stało
się obowiązkiem gmin. Jednak placówkę publiczną może założyć i prowadzić także
osoba prawna, np. stowarzyszenie, fundacja oraz osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Działania te muszą być poprzedzone uzyskaniem
pozytywnej opinii kuratora oświaty na podstawie której zezwolenie wydaje gmina.
Zgodnie z przyjętymi zasadami państwo jedynie w niewielkim stopniu wspiera finansowo działalność gmin, przekazując subwencję ogólną na różne zadania oświatowe, w

6
7

W. Pomykało, Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997, s. 636
W. Pomykało, Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997, s. 636
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tym na prowadzenie przedszkoli, głównie na przedszkola specjalne. Ze względu na sposób pokrywania kosztów placówki publiczne mogą działać dwojako8.

RYSUNEK 1
Podział przedszkoli publicznych

Przedszkola publiczne mogą działać jako

jednostki budżetowe

dostają pieniądze
z budżetu państwa

zakłady budżetowe

utrzymują się głównie
z własnych dochodów

Źródło:
I. Wojciechowska, Rodzaje przedszkoli, Management w przedszkolu, [red.] Kwiatkowska-Klarzak E,
Wojciechowska, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002

W przedszkolu publicznym jest zapewniona bezpłatność usług w zakresie podstawy
programowej, określającej minimalny czas jej realizacji do 5-ciu godzin dziennie. Dopuszczalne jest wydłużanie tego czasu, jednak koszty wykraczające poza minimalny
czas pokrywają rodzice. Rekrutacja dzieci oparta jest o zasadę powszechnej dostępności.
Zatrudnieni nauczyciele muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach – Karcie Nauczyciela9.

8

I. Wojciechowska, Rodzaje przedszkoli, [red.] Kwiatkowska-Klarzak E, Wojciechowska, Management
w przedszkolu, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002, s. 3
9
E. Brańska, Ministerstwo Edukacji Narodowej o przedszkolach, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Warszawa 2000, s.5
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Podstawowym dokumentem – „konstytucją” przedszkoli jest statut, który opracowywany jest przez radę przedszkola lub radę pedagogiczną. Prawo daje możliwość dużej autonomii i samodzielności przedszkola. Jedyne ograniczenia to ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie ministra. Jednakże w każdym takim dokumencie powinny zostać
określone następujące kwestie:
-

cele i zadania przedszkola,

-

organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-

organy przedszkola i ich kompetencje,

-

zadania nauczycieli.

Przedszkole publiczne podlega nadzorowi pedagogicznemu, który sprawuje kurator
oświaty. Nadzór ten polega na ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli i nauczycieli. Analizuje on i ocenia efekty tej
pracy oraz udziela przedszkolom i wychowawcom pomocy w wykonywaniu ich zadań.
Drugim organem nadzoru jest organ prowadzący zapewnia przede wszystkim warunki
działania, wykonuje remonty, wyposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do realizacji zadań statutowych. Sprawuje on również nadzór w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych10.

RYSUNEK 2
Rodzaje relacji między przedszkolem publicznym a organami nadzoru

Organ prowadzący

powołuje
i odwołuje
dyrektora
wychowawczej
(w porozumieniu
z kuratorium)

Przedszkole
publiczne

Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny

zapewnia
warunki
i odpowiada

ocenia stan, warunki
i efekty działalności
dydaktyczno-

za działalność
przedszkola

i opiekuńczej

Źródło:
I. Wojciechowska, Rodzaje przedszkoli, [red.] Kwiatkowska-Klarzak E, Wojciechowska, Management w
przedszkolu, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002
10

I. Wojciechowska, Rodzaje przedszkoli, [red.] Kwiatkowska-Klarzak E, Wojciechowska, Management
w przedszkolu, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002, s. 8
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2.1.2. Przedszkole niepubliczne
Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty obok przedszkoli publicznych mogą
działać placówki niepubliczne.
Wyżej wymienioną placówka może być prowadzona przez związki wyznaniowe i Kościoły, zgromadzenia zakonne, osoby i stowarzyszenia świeckie.
Zakładając przedszkole niepubliczne, jego przyszły właściciel musi uzyskać wpis do
ewidencji niepublicznych placówek oświatowych przy Urzędzie Miasta i Gminy.
Poza tym powinna również posiadać statut opracowany przez osobę prowadzącą i określający wymagane informacje dotyczące funkcjonowania11.
Rodzice w przynajmniej 50% pokrywają koszty pobytu dziecka w placówce. Osoba
prowadząca przedszkole ma prawo ubiegać się o dotację w wysokości 50% na dziecko
w urzędzie gminy na terenie której działa.
W przedszkolu niepublicznym nie obowiązuje zasada powszechnej dostępności, zasady
i kryteria rekrutacji określone są w statucie. Organ prowadzący nie ma obowiązku zatrudniania nauczycieli mających kwalifikacje analogicznie do wymaganych od nauczycieli w placówkach publicznych, obowiązuje jednak realizacja podstawy programowej.
Podlega ono również nadzorowi pedagogicznemu jest on jednak ograniczony.
Reasumując powyższe wiadomości wynikają z nich pewne zależności i różnice
w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych i niepublicznych przedstawiam następującą
tabelę.

11

B. Wojciechowska, Przedszkola niepubliczne w ustawach i przepisach, Wychowanie w przedszkolu,
WSiP, nr 7/2005, s. 10
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TABELA 1
Różnice między przedszkolami publicznymi a niepublicznymi

Przedszkole publiczne

Przedszkole niepubliczne

bezpłatne dla rodziców w określonym płatne w całości przez rodziców
zakresie
powszechnie dostępne

nie zawsze dostępne

zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi
kwalifikacjami do pracy w przedszkolu i
przestrzega ich przywilejów zgodnie z
Kartą Nauczyciela

zatrudnia nauczycieli o dowolnych
kwalifikacjach, którym nie przysługują przywileje wynikające z
Karty Nauczyciela

zakładane i prowadzone przez gminę lub prowadzone przez osoby prawne
związek komunalny
lub fizyczne

posiada statut przedszkola opracowany posiada statut przedszkola opracoprzez radę przedszkola
wany przez osobę prowadzącą
podlega w pełni nadzorowi pedagogicz- podlega nadzorowi pedagogicznenemu kuratorium oświaty
mu kuratorium oświaty w określonym zakresie
realizuje podstawę programową wychowania w przedszkolu

Źródło:
I. Wojciechowska, Rodzaje przedszkoli, [red.] Kwiatkowska-Klarzak E, Wojciechowska, Management w
przedszkolu, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002
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2.2. Podstawowe funkcje przedszkola
O wychowaniu małych dzieci mówiło się już w czasach starożytnych. W poglądach Platona odnajdujemy idee i koncepcje edukowania dzieci w instytucjach podlegających państwu. Dostrzegł on potrzebę systematycznej opieki wychowawczej nad małym dzieckiem w specjalnie powołanych do tego placówkach. Wśród wielu jego myśli
na uwagę zasługują te dotyczące harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, jego rozwoju fizycznego, moralnego i umysłowego, który ma się dokonywać przez specjalnie
opracowany program w dobrych warunkach materialnych. Musiało minąć wiele wieków, aby idee pedagogiczne Platona dotyczące edukacji małego dziecka zmaterializowały się. Chociaż w bardziej rozbudowanej formie i na innych przesłankach fizjologicznych – to nadal aktualny pozostaje ich inspirujący charakter i ponadczasowy charakter12.
Rosnąca w ostatnich latach ranga wychowania przedszkolnego w procesie edukacji człowieka powoduje, że modyfikują się jej cele i zadania, stosownie do potrzeb i
wymagań współczesnego świata oraz wiedzy naukowej o procesach rozwoju i efektywnych sposobach uczenia się – nauczania13.
Głównym celem wychowania przedszkolnego jest dążenie do wszechstronnego
rozwoju wychowanków przy współpracy z rodzicami14.
W przedszkolu dzieci mają możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych
i nauki zachowań społecznych. Jest to miejsce, w którym dzieci budują poczucie własnej wartości, uczą się podejmowania decyzji, uzasadniania swoich racji, respektowania
praw własnych i innych osób, miejsce, w którym przekazuje się normy społeczne i reguły obowiązujące w grupie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych dzieci
mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, które przygotowują je do podjęcia
nauki w szkole. Jednak obok zadań pedagogicznych do jego zadań należy opieka nad
dziećmi, zaspokajanie ich codziennych potrzeb, czuwanie nad zdrowiem, placówka ponosi także odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne dzieci15.
Przedszkole pełni wiele funkcji wobec dziecka i musi je w pełni spełniać, aby osiągnąć
swoje cele.
12

B. Wilgocka-Okoń, Stan wychowania przedszkolnego w Polsce, PWN, Warszawa-Kraków 1989, s. 50
J. Lubowiecka, Funkcje i zadania współczesnego przedszkola, Wychowanie w przedszkolu, nr 1/2006,
s. 5
14
W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997r., s. 640
15
Rościszewska – Woźniak M., Przedszkola elastyczne i otwarte..., [red.] M. Zahorska, M. Żytko, Małe
dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 81
13
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Z założeń programowych wynika zatem, że przedszkole wobec dziecka spełnia
przede wszystkim funkcję opiekuńczą, wychowawczą i wyrównawczą.
Główną funkcją tego typu placówek jest funkcja opiekuńcza. Czynności opiekuńcze są wplecione w proces ich wychowania, wyrażają się stosunkiem nauczycielki
do dzieci, obejmują różne sytuacje związane z ich trybem życia, zabawami i zajęciami.
Dzieci w wieku przedszkolnym są jeszcze mało samodzielne życiowo i bardzo uzależnione emocjonalnie od otoczenia. Nauczycielka spełniając funkcję opiekuńczą wytwarza w nich poczucie bezpieczeństwa, a także okazuje gotowość pomocy, gdy czują się
bezradne i natrafiają na przeszkody, z którymi same nie umieją sobie poradzić.
Podobna integracja zachodzi między wychowaniem i kształceniem. Programowi
wychowania przedszkolnego podporządkowane są treści kształcenia.
Postawa opiekuńcza nauczycielki warunkuje efekty wychowania i kształcenia
dzieci. Wypływa bowiem na dobre samopoczucie dziecka, zacieśnia jego więź emocjonalną z nauczycielką i stwarza atmosferę, w której się może rozwijać jego aktywność,
chęć do działania i podejmowania wysiłków.
Funkcja wychowawcza w procesie wychowania polega przede wszystkim na
dostarczaniu bodźców i treści wyzwalających jego własną aktywność, potrzebę ruchu i
działania w połączeniu z afirmatywnymi przeżyciami, umacniającymi dobre samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Efekty w tym zakresie są jednak zawsze zależne
od jego możliwości leżących „w strefie najbliższego rozwoju”.
Kierowanie rozwojem dziecka jako procesem wychowawczym wymaga dobrej
orientacji w indywidualnych możliwościach rozwojowych dzieci, aby można było im
postawić odpowiednie, w zależności od tego, wymagania. Śledzenie rozwoju i obserwowanie dzieci towarzyszy czynnościom opiekuńczym i pedagogicznym nauczycielki.
Gdy dzieci wymagają specjalnych zabiegów pedagogicznych przedszkole podejmuje pracę wyrównawczą, kompensacyjną.
Funkcja wyrównawcza przedszkola polega z jednej strony na tworzeniu wzbogaconego
środowiska wychowawczego i usuwaniu braków w rozwoju dzieci, którym środowisko
domowe czy lokalne nie dostarcza właściwych po temu bodźców, lub które rozwijają
się jednostronnie. Z drugiej strony funkcja ta obejmuje przypadki odchyleń rozwojowych wymagające specjalnych zabiegów pedagogicznych 16.

16

M. Kwiatkowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1985, s. 24-25
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Inną klasyfikację funkcji przedszkola wobec dziecka przedstawia D. Waloszek
współczesna pedagog wychowania przedszkolnego.
Uważa ona, że placówka ma do spełnienia dwie podstawowe funkcje wobec dziecka:

1. Diagnostyczno-prognostyczna
Oznacza to, iż czas opieki nad rozwijającym się dynamicznie dzieckiem przeznaczony jest na ciągłe, systematyczne poznawanie zmian zachodzących w rozwoju pod
wpływem bodźców zewnętrznych i inwencji własnej, przewidywanie tempa, zakresu,
jakości dalszych zmian – do prognozy „szkolnej” włącznie.
Zadania wynikające z funkcji: diagnostyczno – prognostycznej obejmują:


rozpoznanie (ciągłe, systematyczne) możliwości (aktualnych) dzieci;



prognozowanie zmian, czyli określanie możliwości najbliższych (tych funkcji,
które się pojawiają);



prowokowanie do utrudnień własnych działań, mierzenie się z wysiłkiem, przeszkodą; do doskonalenia, poszukiwania nowych dróg, sposobów działania;



rozwijanie specyficznych dla dziecka właściwości, cech, uzdolnień, skłonności;



dyskretną, subtelną pomoc dzieciom w ich wysiłku poznawania świata.

2. Rozwijająco – kształcąca i modyfikacyjna
Funkcja rozwijająco – kształtująca dotyczy przede wszystkim respektowania w wychowaniu imperatywu zabawy. Wiek przedszkolny jest wiekiem zabawy i zabawnego
uczenia się. Nie oznacza to, że dzieci są pozbawione możliwości realizowania potrzeb
związanych z uczeniem się np. czytania, pisania.
Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się najpełniej wówczas gdy chce. Związek z potrzebami jest gwarancją efektów. Najpełniej zachowany jest on w zabawie:
dziecko chce się bawić, a bawiąc się doświadcza – uczy się. Zadania wynikające z tej
funkcji są następujące:


dawanie dzieciom szansy przeżycia radości, spontaniczności, samodzielności
działania,



wskazywanie sposobów negocjowania warunków działania, zachowań społecznych;



wskazywanie sposobów organizacji działania;

19



wprowadzenie do zabaw zadań rozwijających, doskonalących, kształtujących
osobowość dziecka i zadań związanych z powinnościami wobec wspólnot, do
których należy (grupa, rodzina);



dawanie dzieciom szansy nieustraszonego weryfikowania, eksperymentowania,
wysuwania hipotez, intuicji, nieskrępowanego wyrażania, zadowolenia, satysfakcji z wyniku;



pozwolenie dzieciom na skojarzenia, wymyślanie, tworzenie, uczenie się bez
pouczeń ograniczających oryginalność, otwartość, wyobraźnię;



pozostawienie dzieciom możliwości obserwowania, wyobrażania i kojarzenia
redukujących brak zrozumienia świata a wzmacniających ich poczucie kompetencji, niezależności i poczucia własnej wartości;



włączanie się nauczyciela do procesu podejmowania decyzji przez dziecko w roli doradcy;



stwarzanie szans poznawania przez dziecko własnych kompetencji, sprawstwa;



stwarzanie okazji do poznawania roli drugiego człowieka w sytuacji działania,
konsekwencji pozytywnych i negatywnych tej obecności17.

Tak wiec przed placówką wychowania przedszkolnego stoi wielkie zadania. Czas
pobytu dziecka w przedszkolu musi być bogaty w treści i doświadczenia we
wszystkich sferach rozwoju, aby dalsza edukacja miała właściwe fundamenty.

2.3. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola

Podstawowym dokumentem każdego przedszkola określającym działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest statut. Określa on w szczególności cele i
zadania przedszkola, sposób sprawowania opieki nad dziećmi, kompetencje jego organów i zasady ich współdziałania, organizacje oraz zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
W dokumencie tym znajdują się sposoby realizacji zadań przedszkola, które powinny wspomagać indywidualny rozwój dziecka oraz wspomagać rodzinę w jego wy-

17

D. Waloszek, Wychowanie najmłodszego człowieka. Założenia, treści i organizacja, Wydawnictwo
ORGON, Zielona Góra 1996, s. 37-38
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chowaniu18. (patrz 2.1.) Bardzo ważnym fragmentem statutu jest określenie organizacji
przedszkola. Organizację zaś pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz słusznych oczekiwań rodziców.
Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, między innymi
godziny pracy przedszkola, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych. Na
podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
W statucie powinny znaleźć się postanowienia określające zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola. Przedszkole realizuje swoje zadania we
współdziałaniu z rodzicami. Oznacza to, że statut powinien określać zakres i formy tego
współdziałania, uwzględniając prawo rodziców do znajomości programu przedszkola, a
przede wszystkim do uzyskania rzetelnej wiedzy na temat dziecka, jego zachowania i
rozwoju.
Statut określa zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, ich prawa i obowiązki
warunki pobytu w przedszkolu zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie. Opracowując statut należy uwzględnić Konwencję o prawach dziecka przyjętą
przez Zgromadzenie Narodowe ONZ.
Statut przedszkola niepublicznego tylko w niektórych punktach różni się od statutu
przedszkola publicznego.
Statut przedszkola niepublicznego wg art. 84 Ustawy o systemie oświaty powinien
Określać:


nazwę, typ przedszkola lub cel placówki oraz ich zadania,



osobę prowadzącą przedszkole,



organy przedszkola oraz zakres ich zadań,



organizację przedszkola,



prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przedszkola,



sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola,



zasady przyjmowania dzieci do przedszkola19.

Ramy funkcjonowania placówki ukierunkowuje podstawa programowa wychowania
przedszkolnego która jest dokumentem określającym cele wychowania przedszkolnego,
18
19

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r., art.84
Por. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r, art. 14, 5,82
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stanowi; zbiór zadań, które nauczyciel powinien uwzględniać w podejmowanych działaniach edukacyjnych20.
Nowymi dokumentami normującymi działalność wychowawczą, dydaktyczną i
opiekuńczą są dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym.
Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności
jakościowy rozwój placówki z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy
nauczycieli.
Tak rozumiany nadzór ma gwarantować prawidłowe funkcjonowanie placówki poprzez
różne formy ustanawiania regulacji prawnych i ingerowania w sferę działalności organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej21.
Podstawą prawną nadzoru jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 23 kwietnia 2004 roku. Jednak jego główne zasady zapisane są w art. 33 ust.1 i 2
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
Zgodnie z zapisem ustawodawcy nadzór pedagogiczny polega na:
1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, w szczególności:
- realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- przestrzegania statutu przedszkola, w tym w zakresie przestrzegania praw dziecka,
2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
3) udzielaniu pomocy przedszkolu i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji: pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych22.
Dokumentami nadzoru programującymi rozwój placówki i zapewnienie jej jakości jest:


program rozwoju placówki określający zadania służące doskonaleniu jakości i
terminy ich realizacji,



plan 5 – letni obejmujący 5 lat szkolnych który obejmuje program działań placówki na dany przedział lat,

20

E. Czerwińska – Klemie, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, A. Pery, Prawo w
przedszkolu, RAABE, Warszawa 2003, s.3
21
T. Olejniczak, J. Pieluchowski, Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami
oświatowymi, eMPi, Poznań 2005, s.9
22
Ustawa o systemie Oświaty z 07.09.1991r, art.33

22



plan roczny obejmujący rok szkolny z uwzględnieniem zadań wskazanych przez
kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym23.

Ważnymi dokumentami procesu opieki, wychowania i dydaktyki jest program wychowawczy i profilaktyczny zawierający działania i treści jakie stawia sobie placówka i
który realizowany jest przez wszystkich nauczycieli24. Programy te samodzielnie opracowuje placówka zgodnie z założeniami i celami zawartymi w statucie.

2.4. Kadra pedagogiczna i personel przedszkola
W funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacyjnego strategiczną rolę spełnia kadra pedagogiczna jak również personel administracyjny przedszkola. W skład
kadry pedagogicznej wchodzą:
1. Dyrektor, który ma duży zakres władzy ale i związaną z tym ogromną odpowiedzialność. Obowiązki i zadania dyrektora wyznaczają przede wszystkim
przepisy prawa, jednak specyfika placówki też dyktuje pewne zadania. Podstawowe zadania, które dotyczą bezpośrednich kompetencji dyrektora placówki
oświatowej określa art. 39 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym artykułem dyrektor w szczególności:
-

kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

-

sprawuje nadzór pedagogiczny,

-

sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

-

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym25.
Dyrektor podobnie jak nauczyciel powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne – minimum wyższe zawodowe lub magisterskie oraz studia podyplomowe menedżerskie w zakresie kierowania placówkami oświatowymi. Pensum godzin tygodniowo wynosi 25.

2. Nauczyciel – stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje dyrektor przedszkola na
podstawie umowy o pracę lub mianowania. Wychowawczyni musi posiadać
wymagane kwalifikacje czyli minimum wyższe zawodowe lub magisterskie z
wychowania przedszkolnego, w przypadku placówek specjalnych konieczna jest
23

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.04.2004r., art. 5
Zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.02.1999r.
25
Ustawa o systemie oświaty art. 39 ust. 1
24
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oligofrenopedagogika. Poza tym nauczyciel musi przestrzegać podstawowych
zasad moralnych i spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Według Karty Nauczyciela jest on zobowiązany „rzetelnie realizować
zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą” 26. Praca nauczyciela z wyjątkiem stażysty podlega ocenie. Każdy nauczyciel ma prawo do
awansu zawodowego. Obecnie są cztery stopnie awansu:
-

nauczyciel stażysta,

-

nauczyciel kontraktowy,

-

nauczyciel mianowany,

-

nauczyciel dyplomowany.
Warunkiem nadania kolejnego stopnia awansu jest spełnienie wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Liczba godzin pracy wynosi 25 w tygodniu
a w przypadku nauczycieli grup 6 – letnich 22 godziny.

3. Personel administracyjny przedszkola, którego ilość i rodzaj zależy od specyfiki placówki. Zatrudniany jest on o umowę o pracę, obowiązki i zadania określają wewnętrzne przepisy danego przedszkola.
2.5. Współpraca z rodzicami
Współdziałanie wychowawców z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z
istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
Wspólne dbanie o realizację motta: „Przedszkole mojego dziecka, moim przedszkolem”
wymaga pracy i otwartości z obu stron. Wpływa to zarówno na harmonijny postęp placówki jak i dziecka. Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinna istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. W działaniach tych mieszczą się te wykonywane zawsze razem jak i te podejmowane tylko przez nauczycieli oraz tylko przez rodziców, ale zawsze zgodnie z
podjętą przez nich uprzednio decyzję. W czynionym wspólnie wysiłku „nadrzędnym
celem jest usprawnienie pracy wychowawczej z dziećmi, a więc zapewnienie im wielostronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego”27.

26
27

Karta Nauczyciela art. 6
M. Sobocki, Organizacja pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Lublin 1994, s. 116
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Im większa jest zgodność systemów wychowawczych między tymi, jakie reprezentuje
przedszkole, a tym który realizują rodzice w domu, tym bardziej spójny i lepszy będzie
rozwój dzieci.
Obecnie „ przedszkole coraz bardziej postrzegane są jako instytucja o demokratycznej strukturze, ściśle współpracująca z rodziną”28. Poczucie wspólnego celu doprowadza do bliskiej współpracy i większego zaangażowania. Również nauczyciele
dostrzegają następujące wymiary tego współdziałania:
-

wymiar informacyjny,

-

wymiar osobowościowy,

-

wymiar społeczno-wspólnotowy,

-

wymiar działaniowo-wspomagający.

Jednak duży wpływ na charakter i sposób planowania współpracy z rodzicami ma środowisko w którym znajduje się placówka. Bowiem wynika z tego faktu, że w każdym
przedszkolu oczekiwania i potrzeby edukacyjne są różne. Jednak do głównych celów
działań współpracy z rodzicami są:
-

nawiązanie efektywnej współpracy,

-

włączanie rodziców do działań dydaktycznych i wychowawczych przedszkola,

-

pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

-

udzielania wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych, - zachęcanie rodziców
do udziału w spotkaniach ze specjalistami, w zajęciach otwartych,

-

udostępnianie i zachęcanie rodziców do sięgania po fachową literaturę z dziedziny wychowania, kształcenia oraz niepełnosprawności ich dzieci,

-

integrowanie zespołu rodziców, rodziców i nauczycieli, oraz dzieci.

Realizowanie celów współpracy nauczycieli z rodzicami przypominać może wyświadczanie sobie wzajemnie usług na zasadzie partnerstwa. W gronie osób współdziałających nie ma nikogo, kto niebyły potrzebny i z kim można by się nie liczyć. Wszystkie
one wspomagają się i uzupełniają wzajemnie. Wykonują często zadania zróżnicowane,
lecz prowadzące do tego samego celu29.
Do osiągnięcia powyższych celów nauczyciele wykorzystują różne formy działań. Do
najczęściej wykorzystywanych należą:

28

J. Andrzejewska, Dialog z rodzicami, Wychowanie w przedszkolu, WSiP, nr 2/2005, s. 51
I. Nowosad, Współdziałanie nauczycieli i rodziców....,[ red.] I. Nowosad, H. Jerulank, Nauczyciele i
rodzice. Inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, ODN Zielona Góra 2002, s. 13
29
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-

rozmowy indywidualne - prowadzone są na ogół codziennie, podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. Podejmowane są z inicjatywy rodzica
lub nauczyciela - mają charakter informacyjny. Pozwalają na szybkie reagowanie w sytuacjach trudnych, ale nie tylko.

-

zebrania ogólne - służą załatwieniu spraw dotyczących wszystkich rodziców,
dostarczają informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola, organizacji
pracy itp.

-

zajęcia adaptacyjne mają one na celu złagodzenie trudności związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu. Zajęcia prowadzone są najczęściej w formie
wspólnych zabaw, rozmów, atrakcji przygotowanych dla dzieci i ich rodziców.

-

zajęcia otwarte - najczęściej prowadzone metodami aktywizującymi uwzględniającymi zarówno zadania dla dzieci, jak i rodziców. Oznacza to, że w zajęciach uczestniczą wszyscy bez podziału na bawiących się i biernych obserwatorów. Rodzice nie tylko mają możliwość gromadzenia spostrzeżeń o własnym
dziecku, o pracy nauczyciela, ale przede wszystkim uczą się z nimi zabawy i odczuwania płynącej z tego radości i satysfakcji.

-

spotkania ze specjalistami związanymi z wychowaniem małego dziecka, o ich
wyborze decydują aktualne problemy z dziećmi, sugestie i oczekiwania rodziców, m.in. psychologa, pedagoga, logopedę.

-

kiermasze prac dziecięcych - podczas których eksponowane są wyroby dzieci,
dzieci i rodziców.

-

biblioteczka dla rodziców ma na celu poszerzanie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, niesienie pomocy w zmaganiu się z codziennymi
problemami oraz mobilizowanie rodziców do świadomego wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci. Natomiast spotkania przy wypożyczaniu książek mogą być również okazją do bliższego poznania, dyskusji, wymiany poglądów
itp.30. Formą uzupełniającą bibliotekę może być „kącik dla rodziców”, w którym
umieszczane są aktualne artykuły poświęcone tematyce wychowywania dzieci.

-

uroczystości czyli wspólne spotkania z rodzicami i nie tylko przy różnych okazjach (np. Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka oraz inne w zależności od specyfiki i tradycji przedszkola),
ale i angażowanie ich we wspólne przygotowania i organizację.

30

W. Kilarska, Przedszkolna biblioteczka dla rodziców, Wychowanie w przedszkolu, WSiP, nr 6/2003, s.
362
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-

wycieczki są ciekawą formą pracy z dziećmi i rodzicami. Pozwalają im na
wszechstronne poznawanie świata, na rozbudzanie swoich zmysłów. Wycieczki
organizowane są przy współudziale rodziców.

-

kącik dla rodziców spełnia ważną, pośrednią formę informacyjną. Powinien zachęcać do czytania swoją formą graficzną i kolorem.

-

skrzynka pytań przeznaczona dla rodziców, którzy nie mają czasu lub odwagi
na bezpośrednią rozmowę. Żadne pytanie lub wniosek nie powinny być zlekceważone31.

Formy współpracy są różne i bardzo bogate, a jednocześnie przynoszące obopólne korzyści zarówno dla rodziców i nauczycieli jak dla samych dzieci.

TABELA 2
Korzyści płynące z bliskiego kontaktu między nauczycielem a rodzicem

RODZICE

NAUCZYCIELE

31

J. Kulig, R. Drążek, Organizacja i struktura przedszkola, Bliżej przedszkola, nr 4/2006, s. 28 - 29
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1. Większa wiedza o dziecku, łatwiej
im się pracuje.

1. Mają więcej informacji o dziecku,
lepiej je poznają, zaspokajają ciekawość i poczucie dumy z dziecka.

2. Czują się bezpieczniej, wiedzą, że
ich praca znajduje zrozumienie, że
nie działają w próżni.

2. Czują się bezpiecznie wiedząc, że
w każdym momencie spotkają się
ze zrozumieniem i zainteresowaniem u nauczyciela.

3. Mają możliwość korekty działań
wychowawczych, tak, żeby jak najlepiej zaspokajały potrzeby dzieci.

3. Mają możliwość zwiększenia swoich kompetencji wychowawczych,
w sytuacjach kryzysowych mogą
sprawniej udzielić pomocy dziecku.

4. W trudnych sytuacjach mogą liczyć
na współpracę rodziców.

4. Czują się ważnymi osobami, partnerami w wychowaniu.

5. Czują się docenieni, traktowani jak
partnerzy.

5. Są śmielsi w proszeniu o pomoc i
dzieleniu się trudnościami.

6. Są śmielsi w proszeniu o pomoc i
dzieleniu się trudnościami.

Źródło:
M. Rościszowska-Woźniak, Organizacja współpracy z rodzicami w przedszkolu, [red.] KwiatkowskaKlarzak E, Wojciechowska, Management w przedszkolu, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002
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3. Charakterystyka miejscowości
Przedszkole, którego monografię przedstawiam w swej pracy, to Przedszkole Sióstr
świętej Elżbiety w Zielonej Górze. Zanim przejdę do opisania historii przedszkola chcę
bliżej przedstawić miasto w którym się znajduje.

3.1. Położenie geograficzne i walory przyrodnicze
Zielona Góra jest położona w środkowo-zachodniej Polsce, w pobliżu granicy
polsko-niemieckiej. Według podziału terytorialnego leży na terenie województwa lubuskiego.

Położenie Zielonej Góry jest dosyć niezwykłe. Leży ona w obniżeniu, wśród
rozległych, kopulastych i zalesionych wzgórz, a swymi przedmieściami wychodzi coraz
bardziej na sąsiednie stoki, a nawet wzniesienia.
Od wschodu i północy opływa ją jedna z dwóch największych rzek Polski – Odra.
Całą Zieloną Górę otaczają duże powierzchnie lasów, stąd nazwa jej jest w pełni
uzasadniona. Prawie wszystkie zewnętrzne osiedla otoczone są terenami leśnymi o pagórkowatym ukształtowaniu. W obrębie samego miasta również znajduje się wiele zieleni - ponad 260 gatunków drzew i krzewów, w tym 81 pomników przyrody. Imponujące wrażenie robi m.in. 800-letni cis na ul. Kopernika. Ogółem w mieście jest 5 parków i
3 zieleńce. Najpospolitszym gatunkiem w lasach otaczających Zieloną Górę jest sosna
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zwyczajna. Klimat, warunki atmosferyczne oraz rzeźba terenu stwarza dogodne warunki uprawy winnej winorośli, z czego słynie32.

3.2. Historia i zabytki
Dzieje Zielonej Góry sięgają bardzo daleko w historii. Pierwsza osada zbudowana została w łagodnej dolinie potoku Złotej Łączy, w otoczeniu wysokich, zalesionych
wzgórz w okresie organizowania przez Mieszka I państwa polskiego i podporządkowania Polsce plemion śląskich.
W kronikach po raz pierwszy wymienia się Zieloną Górę w związku z napływem osadników sprowadzonych przez Henryka Brodatego około roku 1222. Osadę
zamieszkiwała wówczas ludność słowiańska zajmująca się pasterstwem i myślistwem.
W roku 1249 osada zielonogórska (wraz z całym księstwem głogowskim) przeszła z rąk
Piastów śląskich w ręce Brandenburgii.
Średniowieczne dzieje miasta, rządzonego przez Piastów śląskich, nie należały
do najszczęśliwszych. Często gnębiły je waśnie i przetargi kłótliwych książąt, nękały je
zarazy, wojny i pożary.
Mimo klęsk, Zielona Góra przeżywa również złoty okres swego rozwoju na
przełomie XIV i XV wieku. Były to czasy panowania Piastów śląskich Henryka VIII i
Henryka IX. Książę Henryk VIII, tytułujący się - "księciem zielonogórskim" zamieszkał
w Zielonej Górze. Nosił się nawet z zamiarem przeniesienia do Zielonej Góry stolicy
księstwa. Miasto rozkwita także za rządów Henryka IX. W tym czasie zostaje otoczona
murem obronnym, bogaci się na handlu, rzemiośle i uprawie winorośli. Przez dłuższy
czas plantacje winogron obejmowały obszar około 1000 hektarów, a produkowane tu
wina coraz częściej pojawiają się na rynkach krajowych i zagranicznych.
Kolejnych dobrodziejstw doświadczyła Zielona Góra za panowania Zygmunta w
czasie którego wzniesiono w mieście pierwsze murowane domy, zaś zielonogórscy sukiennicy i kupcy otrzymali w roku 1505 przywilej sprzedaży sukna w całej Polsce.
Jednak kolejne wieki w historii przyniosły wojny, bunty ale i klęski żywiołowe
takie jak pożary, gradobicia i powodzie, które pozostawiły duży ślad w jej dziejach.
Pod koniec XVIII stulecia w obrębie miasta znajdowało się 131 domów, a na
przedmieściach 939.
32

S. Zachowska, Środowisko geograficzne, [red.] M. Szczaniecki, J. Wąsicki, Zielona Góra. Przeszłość i
teraźniejszość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań !962, s. 11 - 15
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Ponowny rozkwit miasta rozpoczyna się w pierwszej połowie XVIII w. i trwa
niemal przez cały XIX w. Powstają pierwsze przędzalnie wełny, fabryki win, szampanów oraz koniaków, w roku 1823 rozpoczęto budowę brukowanych ulic, powstają drogi.
W 1835 roku powstało Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju i Upiększania
Miasta.
Kolejne lata naznaczone są wszechstronnym rozwojem miasta zarówno pod
względem gospodarczym jak i kulturowym.
W 1890 roku Zielona Góra liczy 16.092 mieszkańców, a już w 1900 roku
20.983 mieszkańców. Duży udział w odrodzeniu miasta posiadała ludność polska, która
począwszy od drugiej połowy XIX w. zaczęła przybywać na te obszary i zasiedlać je w
miejsce uchodzących na zachód Niemców.
Sytuacja w mieście nie uległa zasadniczym zmianom aż do roku 1945. 14 lutego
1945 r. oddziały 3 armii gwardii i 1 Frontu Ukraińskiego w ramach operacji dolnośląskiej wyzwoliły bez zniszczeń Zieloną Górę. W roku 1949 Zielona Góra została miastem wydzielonym z powiatu, zaś w czerwcu 1950 r. stała się stolicą województwa33.
Namacalnymi pozostałościami po minionych wiekach są zabytki. W zielone Górze do najbardziej znanych należy:
-

Późnogotycki kościół parafialny św. Jadwigi, najstarszy zabytek sakralny miasta. Zbudowano ją w latach 1272 – 1294, a następnie przebudowywano w różnych stylach. Jako że kościół nie jest otynkowany doskonale widać miejsca po
dawnych wysokich oknach, miejsca po ubytkach murów spowodowanych zawaleniem części kościoła w 1776 r.;

-

Wieża Łazienna z XV w., zwana tez Głodowa, której zadaniem było wzmacnianie jednej z 4 bram miejskich, zwanej głogowską, choć czasami była także używana jako więzienie, czy areszt. Stanowi, więc razem z dawnym więzieniem,
gdzie obecnie urzęduje kuria Biskupia, jedyne pozostałości murów miejskich;

-

Ratusz z XV wieku był początkowo drewniany, ale po pożarze odbudowano go
w 1590 r. Kolejne zmiany architektoniczne nastąpiły w XVII, XVIII i XIX wieku. Wieża ratusza ma 54 metry wysokości i nakryta jest barokowym hełmem. W
piwnicy znajduje się znana kawiarnia Bachus. Ratusz mieści m.in. Urząd Stanu
Cywilnego, Salę Obrad Rady Miasta, Izbę Pionierów Zielonej Góry;

33

W. Korcz, W. Maisel, Zarys dziejów miasta..., [red.] M. Szczaniecki, J. Wąsicki, Zielona Góra. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań !962, s. 90 - 139
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-

Stary Rynek - ma kształt prostokąta i ukształtował się już w XIV wieku. Godne
uwagi są piękne kamienice;

-

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej - był to aż do 1945 kościół ewangelicki. Powstał w 1748 r. na planie krzyża greckiego jako budowla o konstrukcji szachulcowej. We wnętrzu kościół ma trzy balkonowe kondygnacje wsparte
na słupach. Z wieży skierowanej ku ratuszowi dobiegają hymny maryjne. W kościele godne zobaczenia są m.in. ołtarz barokowy a także ambona. Za kościołem
rozpościera się Plac Powstańców Wielkopolskich, fragment dawnych kamiennych murów obronnych;

-

Kościół ewangelicko – augsburski – stoi obok placu bohaterów z początków XX
wieku;

-

Kościół Polskokatolicki z 1866 r. - dawna kaplica staroluterańska.

-

Dom winiarza to jeden z czterech zachowanych obiektów z 726 domków, jakie
funkcjonowały do końca XIX wieku w Zielonej Górze. Pierwotnie drewniane,
parterowe XVIII- wieczne domki stawiano w celu przechowywania sprzętu34.

34

K. Felchnerowski, Zabytki zielonogórskie, [red.] M. Szczaniecki, J. Wąsicki, Zielona Góra. Przeszłość
i teraźniejszość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań !962, s. 148 - 173

32

ZDJĘCIE 5 - Ratusz

ZDJĘCIE 6 - Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

33

ZDJĘCIE 7 - Konkatedra p.w. św. Jadwigi

ZDJĘCIE 8 - Wieża Łazienna
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3.3. Ludność i gospodarka
Ludność Zielonej Góry liczy ok. 118 tys. Wśród mieszkańców można zaobserwować duże różnice w statusie ekonomicznym, wielu z nich pracuje poza granicą.
Zielona Góra jest największym ośrodkiem gospodarczym środkowo-zachodniej
Polski. W porównaniu do innych miast regionu, bezrobocie tutaj jest najniższe, niższe
niż średnia krajowa. Jest to przede wszystkim efekt sprawnie, dynamicznie i elastycznie
działających małych i średnich podmiotów gospodarczych, których liczbę szacuje się na
ponad 14 tys.
Swoje przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne chętnie lokują w Zielonej Górze inwestorzy z kraju i zagranicy.
Aby stworzyć odpowiednie warunki i korzystny klimat dla inwestorów Rada Miasta przyjęła uchwałę przyznającą zwolnienia i
ulgi od podatku gruntowego i od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy.

3.4. Oświata i kultura
W Zielonej Górze działalność prowadzi 27 przedszkoli, w tym 25 publicznych i
2 niepubliczne. Poza typowymi oddziałami, zorganizowane są w nich również oddziały
dla dzieci niepełnosprawnych.
W kilkudziesięciu szkołach i placówkach oświatowych kształci się i rozwija
swoje zainteresowania ponad 26 tys. uczniów. Po wprowadzeniu reformy oświaty sieć
zielonogórskiego szkolnictwa publicznego składa się z 13 szkół podstawowych, 10
gimnazjów i 12 szkół ponadgimnazjalnych: 5 liceów ogólnokształcących, 7 zespołów
szkół zawodowych. Ponadto w mieście działają 2 zespoły szkół specjalnych.
Zielonogórskie szkoły proponują bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Dzieci i młodzież mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia.
Dzięki szerokiej współpracy z zagranicą uczniowie i nauczyciele mają możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poznawania kultury, historii innych krajów oraz wymiany doświadczeń pedagogicznych.
Szkoły i placówki zatrudniają profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną
przekazującą uczniom szeroką wiedzę i umiejętności. Efektem działalności edukacyjnej
nauczycieli jest liczny udział uczniów w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych,
w których osiągają znaczące sukcesy.
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W mieście Zielona Góra znajduje się wiele jednostek kulturalnych do najważniejszych należą:
-

Filharmonia Zielonogórska, której początki sięgają 1956 roku. Realizacja ambicji repertuarowych i różnorodność gatunkowa przedstawianej muzyki to tylko
niektóre z wypełnionych założeń tej instytucji. Z wielką przyjemnością goszczą
tu, prezentując swoje umiejętności najwybitniejsi muzycy z kraju i zagranicy.

-

Teatr Lubuski im. Leona Kruczkowskiego.

-

Amfiteatr - siedziba Zielonogórskiego Ośrodka Kultury jest położony na Wzgórzach Piastowskich wśród parków i lasów. Obiekt, który mieści blisko 5 tysięcy
widzów. Dziś odbywają się tu: Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Festiwal
Pokój i Dobro, Festiwal im. Anny German i dziesiątki innych koncertów.

-

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze -muzealia tejże placówki to zbiory
historyczno-artystyczne wszystkich epok od średniowiecza po współczesność,
wartościowe jednostkowe zabytki, cenne kolekcje, czasowe wystawy.

ZDJĘCIE 9 - Filharmonia
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ZDJĘCIE 10 - Teatr Lubuski

ZDJĘCIE 11 - Biblioteka im. C. Norwida

37

ZDJĘCIE 12 - Muzeum Ziemi Lubuskiej

3.5. Sport i rekreacja
Nazwa miasta doskonale odzwierciedla jego charakter. Urbanistyczny rozwój
nie burzy tego, co w Zielonej Górze najcenniejsze – naturalnego uroku, który wynika z
malowniczego położenia.
Szerokie leśne ścieżki zachęcają do spacerów, jazdy rowerem itp. Pieszą turystykę aktywnie propaguje zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego
zachęcając do zwiedzania pomników przyrody i innych ciekawych miejsc.
W lecie dostępnych jest wiele kąpielisk między innymi w Ochli. Strzeżony
akwen, plaża, boiska , place zabaw są atrakcją wielu turystów.
Kolejną atrakcją jest oddalony kilka kilometrów od centrum ośrodek sportoworekreacyjny w Drzonkowie. Ośrodek wyposażony w hotele, dobre zaplecze gastronomiczne i wiele atrakcji tj. basen, sauna, jazda konna, przejażdżki bryczką.
Podobnie jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i tam też mają miejsce sportoworekreacyjne festyny i imprezy.
Najbliższe okolice Zielonej Góry to prawdziwe zagłębie stadnin koni. W pobliskich: Raculce, Ochli, Drzonkowie, Przylepie funkcjonuje pięć ośrodków jeździeckich.
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Zielonogórzanie bardzo związani są ze sportem z czego mogą się bardzo szczycić. Miasto to jest bogato wyposażone w ośrodki sportowe takie jak: stadiony, hale
sportowe, baseny, i inne.
Sportem cieszącym się szczególnym miejscem w historii Zielonej Górze jest żużel, w którym odniosło ono wiele sukcesów a stadion żużlowy jest zawsze oblegany
przez fanów tego sportu. W mieście bardzo rozwinięta jest koszykówka, piłka nożna,
strzelectwo i inne.
Władze szczególną dbałością otaczają kluby, w których podstawą działalności
jest sport dzieci i młodzieży. Dobrze wyszkolona kadra szkoleniowców pracuje z
dziećmi i młodzieżą odnosząc małe i duże sukcesy.
Na powyższe możliwości i sukcesy pozytywnie wpływa baza obiektów sportowych, która obejmuje kryte pływalnie, stadiony piłkarskie i jeden żużlowy, hale tenisowe, stadion lekkoatletyczny korty, strzelnice, tory przeszkód. Są one areną imprez o
randze mistrzostw Polski, Europy i świata.

ZDJĘCIE 13 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
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ZDJĘCIE 14 - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

ZDJĘCIE 15 - Zielonogórski Klub Jeździecki
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4. Metodologiczne podstawy pracy

W niniejszym rozdziale przedstawię metodologiczne podstawy pracy, jej przedmiot i
cel.

4.1. Cel badań

Cele pracy to ogólne zadania pracy, czyli zagadnienia, które mamy zbadać i wyjaśnić w wyniku badań. Muszą one być przemyślane i jasno określone, stanowią bowiem punkt odniesienia w ciągu całego pisania pracy35.
Celem teoretyczny mojej pracy jest zgromadzenie, uporządkowanie wiedzy stanowiącej podstawę prawną działalności Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. Obranie takiego celu pozwoli mi na realizację celu poznawczego jakim w mojej pracy jest poznanie
historii i obecnej działalności przedszkola pod kątem zapewnienia warunków postępu w
rozwoju dzieci. Natomiast celem praktycznym jest opracować materiał służący podnoszeniu pracy w placówce.

4.2. Problemy badawcze

W pracy badawczej należy określić problem badawczy. M. Łobocki definiuje
problem badawczy jako „pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych”36.
Główne problemy badawcze w niniejszej pracy można sformułować następująco:


W jaki stopniu przedszkole zapewnia osiąganie systematycznych postępów?



W jakim stopniu oferta przedszkola wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska?

35

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie, Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1999, s.99
36
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978,
s.56
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Uszczegółowieniem problemów głównych są problemy szczegółowe, które w sposób
jeszcze bardziej wnikliwy pozwalają przeprowadzić badania. Brzmią one następująco:


W jakim stopniu baza materialna zapewnia osiąganie postępów?



W jakim stopniu warunki kadrowe zapewniają osiąganie sukcesów?



W jakim stopniu program wychowawczy zapewnia systematyczne postępy?



W jaki sposób odbywa się rekrutacja wychowanków?



W jaki sposób jest realizowana współpraca z rodzicami?



W jaki sposób jest realizowana współpraca z instytucjami?



W jaki sposób jest realizowana współpraca ze środowiskiem lokalnym?



W jaki sposób jest realizowana współpraca z organem nadzorującym?

4.3. Zmienne i wskaźniki

Kolejnym etapem jest wyznaczenie zmiennych. Zdaniem Z. Skornego zmienna
„to pewna kategoria zjawisk, których wielkość, intensywność, częstość występowania
może ulegać zmianom zależnie od różnych okoliczności”37.
Do zmiennych należy właściwie dobrać wskaźniki, co w badaniach pedagogicznych jest szczególnie utrudnione z uwagi na charakter zjawisk i faktów, których dotyczą38.
Wskaźnikiem według S. Nowaka jest „pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko, na
podstawie zajścia którego wnioskujemy z pewnością bądź określonym prawdopodobieństwem, iż zachodzi zjawisko jakie nas interesuje”39.
Wskaźnikami w tej pracy są wszystkie zapisy w dokumentach przedszkola oraz aktach
prawnych związanych z procesem organizacji pracy w placówce.
Teraz przystąpię do omówienia zmiennych i wskaźników mojej pracy oraz pewne ich wyznaczniki. Ustalenie pewnych stopni zaistnienia obserwowanych zjawisk i ich
intensywności pozwoli mi w części badawczej dokonać oceny w jakim stopniu badane
przedszkole zapewnia dzieciom osiąganie systematycznych postępów oraz w jakim
stopniu oferta przedszkola wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Wnioski te
będą stanowiły odpowiedzi na postawione pytania problemowe mojej pracy. Przedstawię to za pomocą poniższej tabeli.
37

Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984, s.48
M. Łobocki, Metody badań w pedagogice, Warszawa 1978, s.107-8
39
S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, s. 102
38
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TABELA 3
Stopnie wskaźników

Stopnie
Zmienne

Wskaźniki

sale

wyposażenie

Średni

Niski

wielkość
sal, - więcej niż dwie
pomieszczeń
sale – odrębność
tych sal
- sale duże, przestronne,
dobrze
nasłonecznione,
jasne, przytulne,
ciepłe, kolorowe,
estetyczne
- sale bogate w
kąciki, funkcjonalność wyposażenia,

- dwie sale, oddzielna łazienka
- sale dość duże,
częściowo nasłonecznione, dość
estetyczne
- posiadające wystarczającą ilość
kącików, trochę
przeładowane,
mało miejsca na
zabawę

- jedna mała sala
połączona z łazienką
- sala zaciemniona, ponura, jednolitego
koloru,
mało estetyczna,
zimna
- ubogo wyposażona w kąciki,
zabawki niekompletne, brak miejsca na zabawę

- stan mebli

- meble bezpieczne, funkcjonalne,
dopasowane kolorystycznie, estetyczne, wystarczająca ilość, czyste
- kontrola stanu
wyposażenia

- meble dość bezpieczne,
różnorodność gatunkowa, nie w pełni
funkcjonalne,
szeroka
barwa
kolorów
- kontrolowanie
stanu wyposażenia sporadyczne

niekompletne
wyposażenie,
niebezpieczne,
niefunkcjonalne,
kolorystyka jednolita – ponura
- brak jakiegokolwiek nadzoru

- 5 środków na
jedno
dziecko,
środki kolorowe,
trwałe, dostosowane do grupy
wiekowej i jej
potrzeb
- różnorodność i
kilka egzemplarzy
z każdego rodzaju
- dobry sprzęt
medialny, komputery
- bogata biblioteka

- 2 środki na jedno dziecko, kolorowe, nie dostosowane do potrzeb grupy, tylko
po dwa egzemplarze, mała różnorodność
- w wyposażeniu
telewizor i radio
- biblioteka

- 1 środek na jedno dziecko, mało
kolorowe, zniszczone,
nieadekwatne do grupy,
tylko kilka pojedynczych egzemplarzy
wyposażony
tylko w radio
- mały księgozbiór

- kolorystyka

środki dy- - liczba środków
daktyczne
- rodzaj środków

Wysoki
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kryterium
-doświadczenie
doboru pra- zawodowe,
cowników
uprawnienia zawodowe, wymagania dodatkowe,
predyspozycje
indywidualne

- pewne doświadczenie lecz niedługie
umiejętność
obsługi komputera
umiejętność
kontaktu z dziećmi, łagodne usposobienie,
brak
dyspozycyjności,
odpowiedzialność,
niski stopień kreatywności

- brak doświadczenia
- brak dodatkowych predyspozycji
umiejętność
kontaktu z dziećmi, nie preferowanie
nowych
form pracy, brak
kreatywności,
niekomunikatywność,
niedyspozycyjność, pochmurne
usposobienie

wykształcenie

przynajmniej
jedna
posiada
wyższe wykształcenie, pozostałe
niepełne
- 10 dzieci

- nie posiadają
wykształcenia
wyższego

liczba dzieci

podstawa
prawna

- doświadczenie
adekwatne
do
prawidłowej realizacji celu stanowiska
- wysoki poziom
dodatkowych
umiejętności (obsługa komputera,
znajomość języka
obcego)
umiejętność
kontaktu z dziećmi, kreatywność,
otwartość odpowiedzialność,
dyspozycyjność,
pogodne usposobienie, komunikatywność,
respektowanie
i
życie wartościami
liczba pracowni- - wszystkie wyków z wyższym chowawczynie
wykształceniem
posiadają
wykształcenie wyższe
liczba
dzieci - mniej niż 10
przypadających
dzieci
na jednego nauczyciela
program wy- w pełni spełnia
podstawę prawną
chowawczy

- 25 dzieci

częściowo spełnia nie realizuje podpodstawę prawną stawy prawnej

realizuje m.in.
potrzeby
wychowawcze,
uniwersalne
wartości, wychowanie patriotyczne
i
obywatelskie,
promocję szacunku dla siebie
i innych
diagnozo- częstotliwość
wanie stanu diagnozy
rozwoju
- dokumentacja
dziecka

- diagnozowanie
systematyczne co
miesiąc lub co
dwa, udostępnione rodzicom
- dziecko posiada
własną, szeroką
dokumentację,
jest ona jasna i

- diagnozowane
przynajmniej
3
razy w roku, rodzice są o niej
informowani ustnie
dokumentacja
opiera się o notatki
nauczyciela,

- diagnozowanie
dwa razy w roku,
nie udostępnione
rodzicom
- brak dokumentacji dzieci
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przejrzysta

uboga

treści i zadania
programu
wychowawczego
dotyczące
oddziaływań
wychowawczych
specyfika
treści i zadania
oddziaływań programu
wydydaktyczchowawczego
nych
dotyczące
oddziaływań dydaktycznych
kryteria
karta zgłoszenia
przyjmowa- do przedszkola,
nia wycho- orzeczenie
o
wanków
potrzebie kształcenia specjalnego

placówka w pełni
realizuje
postawione sobie zadania i treści

placówka
częściowo realizuje
postawione sobie
zadania i treści

placówka
nie
realizuje
postawionych
sobie
zadania i treści

placówka w pełni
realizuje
postawione sobie zadania i treści

placówka
częściowo realizuje
postawione sobie
zadania i treści

placówka
nie
realizuje
postawionych
sobie
zadania i treści

- określona procedura przyjęcia do
przedszkola
opracowane
formularze
- szerokie informacje o naborze
dzieci (Internet,
radio)

- brak procedury
rekrutacji dzieci
- formularz zgłoszenia do przedszkola
- lokalne informacje o naborze
dzieci

- liczba spotkań
różnego rodzaju
- imprezy
planowanie
spotkań

- spotkania z różnymi
grupami,
instytucjami
przynajmniej
jedno spotkanie
na miesiąc
- udział w imprezach lokalnych
- różnorodność:
spotkania towarzyskie,
edukacyjne, sportowe,
artystyczne, kulturalne itp.

- spotkania co
kilka miesięcy
- udział tylko w
niektórych
wybranych spotkaniach
- rzadki udział w
spotkaniach
lokalnych
- wąski zakres
współpracy
z
innymi placówkami

- brak procedury
rekrutacji dzieci
- przyjmowanie
dzieci „na słowo”
na podstawie ustnej deklaracji
- informacja o
naborze tylko w
przedszkolu (np.
gazetka
przedszkolna)
- spotkania 1- 3
spotkań w roku
- brak udziału w
spotkaniach
lokalnych
- spotkania raczej
w obrębie placówki

specyfika
oddziaływań
wychowawczych

formy
współpracy

Źródło: Opracowanie własne
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TABELA 4
Podsumowanie metodologicznych podstawy pracy

Pytanie
mowe

proble- Pytanie szczegółowe Zmienne

1. W jakim stopniu 1.1. W jakim stopniu
przedszkole zabaza
materialna
pewnia dzieciom
zapewnia osiągaosiąganie systenie dzieciom pomatycznych postępów?
stępów?
1.2. W jakim stopniu
warunki kadrowe
zapewniają osiąganie
dzieciom
sukcesów?

Wskaźniki

- sale
- wielkość sal, po- wyposażenie
mieszczeń
- środki dydaktyczne - stan mebli, kolorystyka
- liczba i różnorodność środków
- kryteria doboru doświadczenie
pracowników
zawodowe,
- wykształcenie
uprawnienia
za- liczba dzieci
wodowe, wymagania dodatkowe,
predyspozycje indywidualne
- liczba pracowników z wyższym
wykształceniem
- liczba dzieci przypadających na jedną nauczycielkę
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1.3. W jakim stopniu - zgodność z podstaprogram wychowaw- wą prawną
czy zapewnia dzie- - diagnozowanie staciom systematyczne nu rozwoju dziecka
postępy?
- specyfika oddziaływań wychowawczych
- specyfika oddziaływań dydaktycznych

- program wychowawczy realizuje
m.in. potrzeby wychowawcze,
uniwersalne wartości,
wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję szacunku dla siebie i
innych
- formularze diagnozy
wstępnej,
monitoringu pracy z
dzieckiem, oceny
końcowej
- treści i zadania
programu wychowawczego

2. W jakim stopniu 1. W jaki sposób od- - kryteria przyjmooferta przedszkobywa się rekruta- wania wychowanla wychodzi nacja
wychowan- ków
przeciw oczekików?
waniom środowiska?
W jaki sposób jest - formy współpracy
realizowana współpraca:
- z rodzicami
- z instytucjami
- ze środowiskiem
lokalnym
- organem nadzorującym?

- karta zgłoszenia
do
przedszkola,
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
- liczba spotkań
różnego rodzaju
- imprezy
- planowanie spotkań

Źródło: Opracowanie własne

4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
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Aby właściwie przeprowadzić badania należy sobie wyznaczyć metodę, czyli
zespół czynności i zabiegów, które doprowadzą do poznania określonego przedmiotu
badań40.
Różnorodność metod badawczych oraz klasyfikacji w literaturze jest bardzo duża. Do
potrzeb niniejszej pracy została przyjęta klasyfikacja według T. Pilcha, który za jedną z
metod uważa monografię pedagogiczną.
Za Pilchem przyjmuję, że monografia jest metodą badań, „której przedmiotem są
instytucje wychowawcze, w rozumieniu placówki, lub instytucjonalne formy działalności
wychowawczej oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych”41.
Według autora powyższa metoda może być realizowana przez wiele różnorodnych
technik. Najczęściej posługuje się ona badaniem dokumentacji oraz wprowadza elementy obserwacji, ankiety lub wywiady42, które wykorzystam w pracy.
M. Łobocki podaje, że „techniki badawcze są bardziej skonkretyzowanymi sposobami
realizowania zamierzonych badań. Podporządkowane są metodom badawczym, pełniąc
wobec nich służebną rolę”43.
Natomiast Pilch określa techniki jako określoną czynność służącą do uzyskania
pożądanych danych. Jest to określona, pojedyncza procedura mająca na celu wykonanie
określonej czynności badawczej44, a narzędzie badawcze jest przedmiotem służącym do
realizacji wybranej techniki45.
Główną techniką badań w tej pracy będzie analiza dokumentów. Dokumentami
są wszystkie wytwory działania ludzkiego w postaci werbalnej i niewerbalnej, które są
źródłem poznawania interesujących go problemów, jak i podstawą ich rozwiązywania.
Stanowią one najczęściej punkt wyjścia dla wysuwania i formułowania hipotez46.
Rozróżniamy dwa rodzaje techniki dokumentów: klasyczne i nowoczesne. Klasyczne techniki opierają się na zasadach obowiązujących od dawna przy analizie historycznej i literackiej. Istotną cechą tej analizy jest próba interpretacji zawartych w do40
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kumentach danych w świetle analizy jakościowej. Klasyczna technika dzieli się na analizę wewnętrzną i zewnętrzną dokumentów. Analiza wewnętrzna to przede wszystkim
dokładne poznanie treści dokumentów, właściwe zrozumienie i wyjaśnienie oraz wyodrębnienie rzeczy najważniejszych. Analiza zewnętrzna jest uzupełnieniem analizy wewnętrznej i polega na ustaleniu czasu, warunków i okoliczności powstania oraz identyfikacji z autorem i adresatem dokumentu. Nowoczesne techniki analizy dokumentów
polegają na ilościowej analizie dokumentów. Często są nazywane ilościowymi technikami analizy dokumentów. W stosowaniu technik tego rodzaju zachodzi konieczność
dokładnego ustalenia zakresu materiału, który ma być poddany analizie i dokładnego
określenia głównych kategorii, będących jej przedmiotem. Stosując nowoczesne techniki analizy dokumentów otrzymujemy bardziej obiektywne dane.
Podsumowując należy stwierdzić, że techniki klasyczne umożliwiają analizę
dokumentów od strony jakościowej, natomiast stosując nowoczesne techniki badamy je
w aspekcie ilościowym47.
W IV rozdziale niniejszej pracy dokonałam przeglądu i analizy pojęć związanych z metodologicznymi podstawami pracy.

5. Wyniki badań
W tym rozdziale pragnę zaprezentować przedszkole, które jest przedmiotem moich badań. Przedszkole jako placówka niepubliczna prowadzona jest przez Zgromadzenie
Sióstr świętej Elżbiety od 2001 roku. Przedszkole powołane zostało dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym zadaniem
placówki jest „zapewnienie dzieciom kompleksowej rehabilitacji w sferze psychologicznej, społecznej i medycznej”48 Obecnie od początku roku szkolnego 2005/2006 placówka ukierunkowuje się ku integracji i tworzy grupy mieszane.
5.1. Baza dydaktyczna i materialna placówki
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Przedszkole znajduje się ma I piętrze budynku przy placu Powstańców Wielkopolskich. Posiada sale dydaktyczne i sale zabaw dostosowane do potrzeb dzieci, które
łącznie liczą 250m², czyli na jedno dziecko przypada ok. 20m².
Dane te świadczą o bardzo dobrych warunkach lokalowych, specjalnie dobranych pod
kątem rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci. Sale są bardzo kolorowe, słoneczne i
przytulne. Duża ich powierzchnia zapewnia dzieciom odpowiednią ilość miejsca na
zabawę. Ściany są również ubogacone różnego rodzaju gazetkami, kolorowymi środkami dydaktycznymi.
Szczególną uwagę przywiązuje się do estetyki, wyglądu i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych. Codziennie prowadzona jest dokumentacja oceny sal przedszkolnych. Przedszkole wyposażone jest w bezpieczne meble zakupywane jedynie w firmach, które posiadają atesty bezpieczeństwa. Meble dobrane są kolorystycznie i funkcjonalnie. Dzieci mają swobodny do nich dostęp i możliwość samodzielnego z nich
korzystania. W placówce znajdują się między innymi różnorodne kąciki tematyczne
wyposażone w odpowiednie pomoce i materiały dydaktyczne, do których dzieci mają
nieograniczony dostęp. Dzieci mają również dostęp do komputerów. Ilość pomieszczeń
pozwala na bardzo indywidualny przebieg zajęć. Dzięki temu dzieci mogą eksperymentować, badać i poznawać otaczający świat według własnych potrzeb i zainteresowań.
Duża powierzchnia przedszkola, brak progów pozwala na bezpieczne i swobodne poruszanie się po terenie przedszkola co konieczne jest ze względu na specyficzne potrzeby
wychowanków.
Dwie sale zajęć wyposażone, w taki sposób aby służyć jako „jadalnia”, sala zajęć plastyczno – technicznych, a także zajęć indywidualnych.
W salach tych dzieci mają szufladki przeznaczone na swoje przybory oraz drobne zabawki zwłaszcza manualno – konstrukcyjne tj. różnego typu klocki, układanki, puzzle,
przekładanki.
W sali ciszy znajdują się cztery łóżeczka, mały stolik, foteliki oraz mały kącik z bajkami.
W przedszkolu w harmonogramie dnia nie ma miejsca na leżakowanie, jednak w sali tej
dzieci mają możliwość odpoczynku, wyciszenia się w miarę indywidualnych potrzeb i
chęci.
Często również pomieszczenie to jest wspólnym miejscem odpoczynku po posiłkach.
Większą część czasu w przedszkolu wychowankowie wspólnie spędzają bawiąc się w
sali zabaw. Jest to jedna z większych sal w placówce. Wyposażona jest w kąciki zainte50

resowań (kącik kuchenny, majsterkowicza, fryzjerski, lekarski oraz kącik lalek), w samochody, kącik wypoczynkowy oraz sprzęt medialny (telewizor, wideo, kino domowe).
Również wszechstronny korytarz jest wykorzystany. Znajduje się na nim wystawa przestrzennych prac dziecięcych, kącik przyrodniczy, akwarium, klatka z szynszylem.
Na ścianach wiszą gazetki, tabla oraz certyfikaty i podziękowania.
Łazienka dostosowana do potrzeb dzieci wyposażona jest w regulowane umywalki,
uchwyty ułatwiające poruszanie się i utrzymanie równowagi, przewijak (połowa dzieci
jest pampersowana). W razie potrzeby łazienka posiada także alarm.
W kuchence przedszkolnej odbywają się cotygodniowe zajęcia kuchenne. Jest ona odpowiednio wyposażona w sprzęt kuchenny i bezpieczne meble.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom z jakimi borykają się dzieci
w przedszkolu znajdują się dodatkowe sale. Dostosowane są do zajęć logopedycznych i
prowadzenia terapii metodą Tomatisa.
Sale te wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt komputerowy dostosowany do dzieci. Więcej o prowadzonych tam zajęciach zostanie opisane w rozdziale 6.
Sale wyposażone są w bezpieczne zabawki. Całe wyposażenie podlega regularnym przeglądom pod kontem dalszego bezpiecznego użytkowania. Zabawki są zaprojektowane i wykonane z bardzo dobrych materiałów.
Codziennej kontroli dokonuje wychowawczyni, która to odnotowuje w „Karcie Kontroli pomieszczeń”49.
Jednym z głównych zadań placówki jest zapewnienie dzieciom również kompleksowej rehabilitacji w sferze medycznej. Aby w pełni podołać temu zadaniu przedszkole współpracuje z Zakładem Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym „Elżbietanki” znajdującym się w tym samym budynku50. Zakład ten posiada również certyfikat jakości ISO
9001:2000 wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt rehabilitacyjny.
Dzieci przez cały tydzień korzystają z usług zakładu. Głównie korzystają z sali gimnastycznej gdzie pod okiem rehabilitantów poddawane są ćwiczeniom równoważnym,
masażom oraz niektórym zabiegom fizykoterapeutycznym tj.: jonoforeza, krioterapia,
prądy Tensa, inhalacje.
Budynek wyposażony jest w windę co ułatwia poruszanie się po piętrach szczególnie
wózkami, cały budynek posiada alarmy oraz jest monitorowany.
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Poniżej zamieszczam schemat przedszkola Sióstr św. Elżbiety. Układ sal i pomieszczeń przedszkolnych jest funkcjonalny. Wszystko znajduje się na jednym piętrze.
Dzieci bezpiecznie mogą poruszać się po całym terenie, nie ma progów, schodów. Do
sal są przypisane konkretne cele jakie mają spełniać. Również odrębność pomieszczeń
sanitarnych tj. toaleta, łazienka, kuchenka, szatnia świadczą o estetyce i wygodzie.
Wszystkie pomieszczenia znajdują się blisko siebie co ułatwia przemieszczanie się z
jednych do drugich. Poza przedstawionymi na schemacie pomieszczeniami przedszkole
posiada jeszcze nie w pełni wyposażoną salę sportową oraz ogródek przedszkolny.
Dokonana przeze mnie analiza bazy dydaktycznej i materialnej placówki i jej
krótka charakterystyka pozwala stwierdzić, że opisywane przedszkole znajduje się na
wysokim stopniu standaryzacji. Osiągnięcie takiego poziomu bazy dydaktycznej i materialnej pozwala placówce zapewnić dzieciom osiąganie systematyczny postępów w
wszechstronnym rozwoju.
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RYSUNEK 3
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5.2. Wychowankowie
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki
szkolnej.
„Przedszkole jako placówka katolicka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości”51. Dodatkowo w przypadku dzieci niepełnosprawnych placówka zapewnia rozwój również w sferze psychologicznej, społecznej i medycznej. Poprzez jak najwcześniejszą rewalidację dziecko przygotowywane jest do samodzielności. Wydobywając
maksymalny potencjał jego możliwości intelektualnych i ruchowych zachowywana jest
zasada indywidualności. Również głównym celem jaki stawia Program Wychowawczy
placówki jest to „że każde dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju zgodnie z
jego możliwościami”52. Zadanie to realizuje placówka w ścisłej współpracy z rodzicami.
Obecnie do przedszkola uczęszcza czternaścioro dzieci w wieku od 3 do 10 roku
życia w tym czworo sprawnych. Do przedszkola uczęszcza 6 dziewczynek i 8 chłopców. Wśród dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest czworo dzieci
z Zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyną Zespołu Downa jest
obecność dodatkowego chromosomu nr 21 w komórkach rozwijającego się dziecka.
Zespół ten jest jedną z najczęstszych genetycznych przyczyn upośledzenia umysłowego,
często towarzyszą mu zaburzenia rozwojowe, takie jak wady serca, wady wzroku, zaburzenia słuchu i padaczka. Sześcioro maluchów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
Dziecięce porażenie dziecięce to nie postępujące zaburzenia czynności w rozwoju
ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub okresie okołoporodowym. Objawami współistniejącymi
równolegle są: napady padaczkowe, zaburzenia mowy i słuchu, zaburzenia widzenia,
niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania53. Różnorodność schorzeń w grupie
wymaga od placówki odpowiedniego prowadzenia dzieci zarówno w sferze wycho51
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wawczej jak i pielęgnacyjnej, stąd konieczne jest bardzo indywidualne podejście do
każdego dziecka.
Dzieci podzielone są na dwie grupy. Pomimo podziału obie grupy spotykają się na
wspólnych zajęciach muzycznych, sportowych, plastyczno – technicznych i wspólnej
zabawie.
Większa część dzieci pochodzi z pełnych rodzin, choć są wśród nich matki samotnie
wychowujące dzieci. Są to rodziny, w których jedno z rodziców nie pracuje zapewniając całodobową opiekę swoim dzieciom. Każdą wolną chwilę wykorzystują na korzystanie z poza przedszkolnych form wszechstronnej aktywizacji dzieci. Status ekonomiczny tych rodzin jest bardzo zróżnicowany. Rodzice dzieci z Zespołem Downa są
osobami po 40 roku życia. Starsi rodzice są w grupie ryzyka poczęcia chorego dziecka.

5.3. Nauczyciele i opiekunowie
Dziećmi w przedszkolu zajmują się dwie nauczycielki i dwie opiekunki. Jedną z
wychowawczyń jest siostra zakonna a drugą osoba świecka. Każdy z pracowników ma
jasno określone zasady w zawodowej karcie pracy. Są tam wyszczególnione zadania,
uprawnienia i odpowiedzialność.
Każdy pracownik przedszkola ma określone zadania, które należą do jego obowiązków, aby zrealizować funkcję jaką ma pełnić w placówce.
Między innymi do głównych zadań nauczyciela należy:


Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,



Sprawowanie opieki, odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka,



Współpraca z rodzicami dziecka,



Prowadzenie dokumentacji dziecka,



Przygotowanie pomocy dydaktycznych i przygotowywanie do zajęć z dziećmi,



Indywidualizować zajęcia z dzieckiem po kątem potrzeb i możliwości dziecka,



Przestrzegać zasad wdrożonego systemu ISO 9001:2000.

Do głównych zadań opiekunów bezpośrednio dotyczących opieki nad dziećmi należy:


Codzienne sprzątanie pomieszczeń przedszkola,



Pomoc wychowawczyniom przy opiece nad dziećmi np. przy zajęciach, spacerach, karmieniu,



Nakrywanie i sprzątanie przy posiłkach dla dzieci,
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Przestrzeganie zasad wdrożonego systemu ISO 9001:200054.

Łącznie z zadaniami każdy pracownik posiada pewien zakres uprawnień, który umożliwia mu realizację powierzonych zadań.
Podejmując pracę zarówno nauczyciele jak i opiekunki obarczone są odpowiedzialnością. (załącznik1, 2)
W placówce opracowano także kategorie i rodzaje kwalifikacji dla określonego
zawodu.
W karcie kwalifikacji zawarte są rodzaje wymaganych kwalifikacji w następujących
kategoriach: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia zawodowe, wymagania dodatkowe, wymagane predyspozycje indywidualne i cel stanowiska.(załącznik 3,
4)
Nauczycielki posiadają umiejętności i kwalifikacje do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Panie z personelu obsługi ukończyły 200–godzinny kurs dla opiekunów
osób niepełnosprawnych. Zakres materiału obejmował zagadnienia z psychologii, pedagogiki, pierwszej pomocy medycznej. Na terenie placówki organizowane są szkolenia
dla całego personelu z komunikacji interpersonalnej. Podejmowane przez pracowników
pedagogicznych i obsługi dokształcanie, umiejętności i zdolności podnoszą jakość pracy przedszkola.
Każdy pracownik corocznie poddawany jest ocenie (załącznik 5), której dokonuje dyrektor placówki.
5.4. Współpraca z rodzicami, instytucjami i lokalnym środowiskiem
Współpraca z rodzicami
W przedszkolu dużą wagę przykłada się do współpracy z rodzicami. Mała liczba dzieci umożliwia indywidualne podejście do rodziców. Rodzice dzieci mogą uczestniczyć w każdych zajęciach, obserwować swoje dziecko w nowych dla niego sytuacjach. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, a także o problemach,
na jakie napotykają nauczycielki w konkretnych sytuacjach wychowawczych w pracy.
Wspólnie z rodzicami starają się takim problemom zaradzić.
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Rodzice uczestniczą w tworzeniu i realizacji indywidualnego planu pracy dziecka w placówce. Umożliwione są indywidualne (nawet codzienne) spotkania z wychowawczyniami, mają wgląd do bieżącej dokumentacji dziecka. Pomoc placówki rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci przejawia się także w licznych spotkaniach ze specjalistami: psychologami, pedagogami i rehabilitantami.
Oprócz tego organizowane są wspólne zebrania z wychowawczyniami, również według
potrzeb rodziców.
Razem organizowane są uroczystości przedszkolne. Przykładami mogą być: w
listopadzie spotkanie z okazji elżbietańskiego święta, spotkanie opłatkowe i wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, który łączy w sobie Dzień Matki , Dziecka i
Ojca. Rodzice włączają się do nich piekąc ciasta i przygotowując dzieciom kostiumy do
przedstawień. Wigilię przygotowują rodzice spotykając się na wspólnym przygotowaniu potraw świątecznych oraz nakrywaniu do stołu.
W Uroczystość św. Elżbiety rodzice włączają się i aktywnie uczestniczę we Mszy św.
przygotowując dary ofiarne oraz czytając czytania mszalne. Zawsze są to radosne spotkania i owocne w wymianę doświadczeń.
Jednak w trakcie współpracy eksponuje się pewne postawy nauczycieli i rodziców wobec placówki i podejmowanych form współpracy.
Ciekawy przykład analizy aktywności rodziców w środowisku przedszkolnym przedstawia literatura.
Przedstawiona poniżej skala postaw opracowana przez H. Gor-Ziv, w sposób adekwatny przedstawia różnorodność aktywności rodziców w każdej placówce również w
przedszkolu Sióstr św. Elżbiety55.

Rodzice bierni
1.
R.obserwatorzy

Rodzice aktywni

2.

3.
R.jako zasoby

4.
R.jako uczniowie

5.

6.

R.jako działacze R. współpracujący R. walczący
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Pierwszą grupę rodziców stanowią tzw. obserwatorzy. Jak się wydaje jest to
najpowszechniejsza forma bycia rodziców w przedszkolu. Przyjście dziecka z
domu rodzinnego do nowego środowiska, przedszkola bywa trudne nie tylko dla
najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Z tego też powodu zainteresowanie
rodziców jest w tym momencie największe i jeśli się je właściwie pokieruje może rozwinąć się w pożądany model rodzica współpracującego lub inaczej komunikującego się (5). Niestety ten stosunkowo krótki etap obserwacji pod
wpływem nauczycieli przeistacza się najczęściej w kolejną postawę (2) ujmującą rodziców przedmiotowo od strony korzyści materialnych.



Rodzice jako zasoby oferują pomoc materialną lub służą czasem wykonując niezbędne usługi np. finansują rozmaite przedsięwzięcia, wykonują różne prace na
rzecz przedszkola, pomagają nauczycielom w organizacji wycieczek i uroczystości. Bywa też, że dla samych rodziców jest to najwygodniejsza postawa, nie
wiąże się, bowiem z braniem odpowiedzialności przedszkole i edukację dziecka,
a wprowadza system rozliczeniowy: płacę to wymagam.



Inną grupę stanowią rodzice jako uczniowie. Uczestniczą oni w zebraniach,
przychodzą do nauczycieli po radę, oczekują pomocy i wskazówek, biorą udział
w organizowanych przez przedszkole kursach lub szkoleniach. Niestety rodzice
z tej grupy ze względu na swoją bierność w kontaktach z przedszkolem nie są w
stanie zająć pozycji partnerskiej w relacjach z nauczycielami. Nie wnoszą do
przedszkola nic od siebie wykonując jedynie polecenia innych.



Kolejną grupę stanowią rodzice reprezentujący tzw. działacze. Reprezentując
rodziców wychowanków swojej grupy zgłaszają się do prac w radzie rodziców,
radzie przedszkola. Osoby tworząc reprezentacje rodziców przejmują na siebie
dużą odpowiedzialność prezentowania interesów całej społeczności przedszkolnej.



Piątą grupę stanowią rodzice komunikujący się. Wykazują się najbardziej pożądaną formą aktywności w szkole. Model komunikacji zakłada możliwość kontaktu każdego z każdym oraz razem rodziców i nauczycieli dla formułowania,
uzgadniania i osiągania celów oraz rozwiązywania problemów. Cechą charakterystyczną dla tego modelu jest gotowość z obu stron; zarówno nauczycieli jak i
rodziców do wzajemnej pomocy, wspierania i pokonywania trudności.
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Ostatni model eksponuje rodziców walczących. Ich aktywność skierowana jest
na walkę z każdym i o wszystko. Są bardzo uciążliwi dla wszystkich pracowników przedszkola. Warto zwrócić uwagę, że w tej grupie mogą znaleźć się rodzice o postawie roszczeniowej, bezwzględnie oczekującej rozwiązania spraw na
własną korzyść, ale również mogą pojawiać się i ci z rodziców, którzy nie chcą
być bierni, ale nie widzą możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

Budowanie relacji między nauczycielem i rodzicami wynika ze świadomości ich
prawidłowości i uwarunkowań. W literaturze psychologicznej i pedagogicznej odnaleźć
można ogólne prawidłowości w kontaktach międzyludzkich, które można odnieść także
do kontaktów nauczyciela i rodziców. Mają one służyć zakorzenieniu i polepszeniu relacji podmiotowych56.
Współpraca z innymi placówkami
Dla pełnego rozwoju dziecka potrzebna jest także współpraca z innymi środowiskami. W przedszkolu sióstr maksymalnie wykorzystywane są wszelkie okazje do kontaktu z innymi placówkami i stowarzyszeniami. Przedszkole od 4 lat prowadzi ścisła
współpracę z Miejskim Przedszkolem nr 34. Dzieci wspólnie spotykają się średnio dwa
razy w miesiącu. W czasie spotkań dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, kulinarnych. Przedszkolaki wspólnie przezywają uroczystości i święta między innymi: co roku organizowana jest wspólna wigilia przedszkolaków, spotkanie ze
św. Elżbietą oraz wielkanocne szukanie zajączka.
Tradycją jest również wspólne przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych wystawiane w Teatrze Lubuskim.
Organizowane są też liczne wycieczki do lasu, nad wodę i ośrodków agroturystycznych
itp.
Współpracę placówka podjęła również ze Stowarzyszeniem dla Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”. Wraz z nimi przedszkolaki uczestniczą dwa razy do roku w wycieczkach
do Polkowic, do ZOO, Świerkocina itp. Dzieci mają też okazję do spotkań ze starszymi
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J. Nowosad, J.Kopaczyńska, Wzajemne interakcje nauczycieli i rodziców, [red.] J.Nowosad,
H.Jerulant, Nauczyciele i rodzice, Inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, ODN Zielona Góra 2002, s.21-23
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kolegami i koleżankami ze Szkoły Podstawowej nr 15, którzy chętnie w wolnych chwilach towarzyszą przedszkolakom w zabawie. Wspólnym sukcesem było przygotowanie
przedstawień z okazji Dnia Rodziny i Dnia Babci i Dziadka, w którym dzieci razem
występowały. Większość tych wycieczek i spotkań już na stałe wpisane zostały do kalendarza placówki.
Te spotkania są doskonałymi lekcjami integracji z dalszym otoczeniem, wzbogacenia o nowe doświadczenia i uwrażliwiania na przeżycia estetyczne. Wszystko to ma
niewątpliwie wpływ na kształtowanie osobowości i wrażliwości przedszkolaków.
Współpraca z instytucjami
W przedszkolu przeznaczonym również dla dzieci niepełnosprawnych konieczna
jest współpraca z wieloma instytucjami, które zajmują się pomocą osobom „sprawnym
inaczej”.
Bezpośrednią współpracę przedszkole Sióstr Elżbietanek prowadzi z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonej Górze, Zakładem Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym
„Elżbietanki”, Medycznym Studium Zawodowym oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej.
Z Poradnią placówka współpracuje w zakresie diagnozowania i oceny dzieci. To właśnie na podstawie opinii o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez wyżej
wymienioną instytucją. Poradnia również we współpracy i ku dokładniejszej diagnozie
kieruje się opinią o dziecku jakie wydaje przedszkole.
Z usług Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dzieci korzystają codziennie na podstawie zlecenia wydawanego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Panie rehabilitantki współpracują z wychowawczyniami dbając o rozwój fizyczny wychowanków,
wymieniając się spostrzeżeniami i doświadczeniem. Dzieci korzystają z różnych zabiegów rehabilitacyjnych co zostało szerzej omówione w podrozdziale 5.1. „Baza dydaktyczna i materialna placówki.”
Ścisłą współpracę nawiązano z Medycznym Studium Zawodowym z różnych kierunków. Przedszkole przyjmuje słuchaczy tego Studium na praktyki zawodowe.
Studenci Fizykoterapii pod okiem pani magister prowadzą ćwiczenia rehabilitacyjne z
dziećmi, po uprzednim zapoznaniu się z kartami dzieci. Na koniec słuchacze przygotowują kartę oceny fizycznej dzieci, która wzbogaca akta dzieci.
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Praktyki odbywają również słuchaczki „Opiekunki dla dzieci”, które aktywnie uczestniczą w zajęciach z dziećmi, pomagają, przygotowują przedstawienia.
Pośrednio Przedszkole Sióstr Elżbietanek współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, która ogranicza się jedynie przez dofinansowanie pobytu niektórych dzieci
w placówce oraz z usług z których bardziej korzystają rodzice, podobnie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Uniwersytet Zielonogórski oraz firma szkoleniowa „Exandi” oferuje pracownikom podniesienie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach.
Instytucje te przez osoby swoich wykładowców i pracowników służą przedszkolu dobrymi radami i promowaniem go w środowisku lokalnym.
Przedszkole w ramach zajęć i zapoznawaniem dzieci z życiem kulturalnym jest w porozumieniu z biblioteką, filharmonią, teatrem, muzeum i kinem.
Placówka współpracuje także z lokalnymi mediami. Przynajmniej raz w roku przedszkole się w nich ogłasza, tradycyjnie pojawia się też w telewizji w jasełkach w Teatrze
Lubuski. Z pomocy mediów korzystają również rodzice, odbyła się nawet z ich udziałem wspólna audycja w Radiu Zachód.
5.5. Współpraca z organem prowadzącym, nadzorującym i samorządem lokalnym
Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety –
Prowincja Poznańska. Zgromadzenie jest właścicielem terenu i budynku, w którym
mieści się placówka. Pomieszczenia użytkowane przez przedszkole zakon wydzierżawia bezpłatnie.
Współpraca z Organem prowadzącym obejmuje jedynie zatwierdzenie statutu przedszkola, programów itp.
Dotacja, która jest przekazywana przez Urząd Miasta przeznaczona jest na płace
i wydatki związane z bieżącą działalnością. Subwencje przyznane placówce zawsze
przekazywane są w odpowiednim czasie. Współpraca między przedszkolem a samorządem układa się poprawnie. Zachodzi ona w zakresie finansowym, czyli rozliczeniem się
placówki z dotacji. Sprawnie działa także przepływ informacji między placówką, a Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miejskim. Corocznie Przedszkole Sióstr Elżbietanek przesyła raport SIO – System Informacji Oświatowej.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium w Gorzowie Wlkp. z delegaturą w Zielonej Górze. Fachowe rady, cenne wskazówki i sugestie w kontaktach z wizy61

tatorami przyczyniają się do uzyskiwania wysokiej jakości pracy w placówce, zadowolenia rodziców i komfortu pobytu dzieci oraz wychodzenia naprzeciw zapotrzebowaniu
społeczności lokalnej. Współpraca ma więc charakter doradczy i pomocniczy.
5.6. Przedszkole jako placówka z certyfikatem ISO 9001:2000
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety, jako jedna z pierwszych tego typu placówek
oświatowych w Polsce przystąpiła do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO
9001:2000 w zakresie opieki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Celem tejże
polityki jakości jest osiągnąć jak najwyższy standard opieki i wychowania dziecka, rozumiany jako: wychowanie, zdrowie, postęp w rozwoju, współpraca z całą rodziną
dziecka oraz formacja duchowa.57 Uwieńczeniem było uzyskanie certyfikatu ISO 9001:
2000 w dniu 18 grudnia 2004 roku.
Wdrożenie systemu przyniosło wiele dobrego, usystematyzowano całą pracę
placówki oraz zaprowadzono właściwą dokumentację. W ramach systemu zarządzania
jakością wyodrębnione zostały trzy grupy procesów, w skład których wchodzą:
Procesy podstawowe:
1. Rekrutacja dzieci
2. Opieka i wychowanie dzieci
Proces zarządzania:
1. Przegląd zarządzania
Procesy pomocnicze:
1. Zarządzanie personelem
2. Zarządzanie infrastrukturą
3. Zakupy
4. Obsługa gastronomiczna
W tym miejscu chcę się najbardziej skupić jak wdrożenie systemu podstawowego jakim jest opieka i wychowanie dzieci oraz rekrutacja. Siostry wraz ze współpracującym personelem osób świeckich musiały poprawić sposób funkcjonowania przedszkola, wprowadzić wiele zmian, dzięki którym pracuje się lepiej zarówno pracownikom jak i rodzicom58.
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Księga Jakości Przedszkola Sióstr św. Elżbiety, s. 7
S. Melcher-Nowak, Zmiany z korzyścią dla maluchów, Gazeta Lubuska z dn. 20 grudnia 2004 r.
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Pierwszym podstawowym procesem jest rekrutacja. Przed wdrożeniem ISO
9001:2000 nie było w placówce jasno określonych zasad rekrutacji dzieci. Rodzic, który
zgłosił się otrzymywał kartę zgłoszenia i jeżeli dziecko spełniało wymagania statutowe
zostawało przyjęte. Obecnie procedura dzieci do przedszkola jest ściśle określona. Za
proces naboru odpowiedzialny jest dyrektor placówki. Ogłoszenie o naborze jest wywieszone w kwietniu, w przedszkolu, na tablicy informacyjnej w przychodni rehabilitacyjnej, z której usług korzystają bardzo licznie pacjenci z terenu miasta i gminy, i jeżeli
zachodzi taka potrzeba również na stronie internetowej placówki. W ogłoszeniu o naborze przedstawione są warunki, jakie musza być spełnione, aby ubiegać się o pobyt w
placówce. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzic razem z kartą zgłoszenia
zobowiązany jest dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na tej podstawie rozpatrywany jest wniosek o przyjęcie dziecka. Dyrektorka w maju powołuje
komisję, w skład której wchodzi jeden z rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i nauczycielki (załącznik 6).
Celem procesu „opieka i wychowanie” jest zagwarantowanie każdemu dziecku
zaspokojenia potrzeb, wszechstronnego rozwoju jego możliwości, zdolności, talentów,
bez nacisków i przymusu, poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby
poznawania świata. Celem jest także zaangażowanie rodziców w proces opieki i wychowania dziecka poprzez zapoznanie z kartą obserwacji wstępnej (załącznik 7) i programem terapii indywidualnej (załącznik 8).
Kartę obserwacji wstępnej uzupełnia nauczycielka, stosując punktację liczbową od 0 –
3.
Ocena dokonuje się w sześciu obszarach: rozwój społeczny, emocjonalny, koordynacja
wzrokowo – ruchowa, aktywność zabawowa, rozwój umysłowy i samoobsługa. Czas
jakim wychowawczyni dysponuje na obserwacje dziecka liczy jeden miesiąc. Po jego
upływie uzupełnia kartę i udostępnia ja rodzicom do wglądu oraz akceptacji. Rodzice
mają możliwość naniesienia własnych poprawek lub uwag dotyczących swojego dziecka.
Na podstawie Karty obserwacji wstępnej nauczycielka opracowuje Program terapii indywidualnej dla każdego dziecka, również w wyżej wymienionych obszarach. W
Programie zawarte są cele i umiejętności, które wychowawczyni chce osiągnąć oraz
metody dzięki którym chce je realizować. Termin opracowania Programu terapii indy-
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widualnej upływa 20 października i zatwierdza go dyrektor, mają w niego wgląd również rodzice59.
Wszelkie zasady dotyczące planowania pracy w placówce zostały zawarte w instrukcjach. (załącznik 9)
Przed wdrożeniem systemu rodzice nie byli angażowani w tworzenie indywidualnego planu rozwoju dziecka. Informacja o dziecku była przekazywana „na bieżąco”.
Brakowało usystematyzowanego monitoringu rozwoju dziecka. Na początku roku wychowawczyni zakładała kartę obserwacji dziecka w formie opisowej. Dokument ten nie
był przedstawiany rodzicowi. Wychowawczyni prowadziła zeszyty obserwacji dziecka
też tylko w formie opisowej, co było mało przejrzyste i niedokładne. Obecnie każde
dziecko ma comiesięczną ocenę realizacji planu pracy z dzieckiem (załącznik 10) i kartę
monitorowania pracy z dzieckiem (załącznik 11).
Karta realizacji planu oraz monitorowania pracy z dzieckiem ma na celu comiesięczną obserwację postępów dziecka. Ocena dokonywana jest w tych samych obszarach co obserwacja wstępna. Do odpowiednich cech w danym obszarze na podstawie
programu terapii indywidualnej ustalona jest waga, która po przemnożeniu przez ocenę
daje wartość, która ilustrowana jest na wykresach w karcie monitoringu. (załącznik 12 i
13) Ocena dokonywana jest w ciągu 1 tygodnia następnego miesiąca, której dokonuje
wychowawczyni.
Obie karty są obrazową ilustracją rozwoju i postępów wychowanków przedszkola co ułatwia planowanie dalszej pracy z dzieckiem. Rodzic na własne życzenie ma
wgląd do dokumentów i zapoznania się z rozwojem.
Rodzice, korzystając ze specjalistycznych poradni, są tam proszeni o opinię z
przedszkola, do którego ich dziecko uczęszcza. Taką opinię wychowawczyni wydaje na
specjalnie przygotowanym formularzu (załącznik 14). Informacje o dziecku czerpie z
karty pracy z dzieckiem, którą systematycznie wypełnia. Na zakończenie roku szkolnego, każdy rodzic otrzymuje opis przebiegu rozwoju dziecka i ocenę realizacji planu terapii indywidualnej (załącznik 15).
Dzięki wdrożeniu ISO jasno też zostały określone zasady opieki nad dzieckiem
w przedszkolu. Rodzic jest odpowiedzialny za dziecko do chwili oddania pod opiekę
wychowawczyni i od chwili odbioru dziecka. Te zasady w pierwszych latach działalności placówki funkcjonowały niepoprawnie. Częstym przypadkiem było również pozo-
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Instrukcja opracowania planu zajęć dla dzieci.
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stawienie chorego lub zabrudzonego dziecka w placówce. Obecnie każdy rodzic zapoznaje się z zasadami na początku roku i podpisuje, że przyjął informację do wiadomości. Zasady te zawarte zostały w instrukcjach60. (załącznik 16, 17)
Możliwość współtworzenia indywidualnego programu pracy z dzieckiem, możliwość wglądu w dokumentację dziecka na życzenie rodzica, jasność zasad co do opieki
i codziennej oceny stanu zdrowia i higieny osobistej sprawiły, ze rodzice czują, iż
dziecko ma zapewnioną dobrą opiekę.
Słabą stroną placówki były plany pracy z dziećmi. Były one bardzo ogólnikowe
i niezmienne. Brakowało długoterminowego planu rozwoju placówki. Plany miesięczne
były niespójne. Nie było jasno określonych celów. Rodzice nie byli zapoznani z planami. Przed rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego opracowano czteroletni plan rozwoju
placówki, który już na dzień dzisiejszy jest do uzupełnienia i udoskonalenia, ponieważ
nie do końca odpowiada zaspokojeniu potrzeb wychowanków. Do zmiany jest jego
część w zakresie programowym. Na podstawie tego planu jest utworzony plan roczny.
Wychowawczyni tworząc plany miesięczne uwzględnia realizację zadań rocznych. Plan
miesięczny (załącznik nr 18) jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców.
Plan miesięczny nie uwzględnia poszczególnych zajęć w danym dniu. W poniedziałek
każdego tygodnia jest podawany do informacji plan tygodniowy (załącznik 19). Rodzice mają szansę zapoznać się z zajęciami, które w danym dniu są przeprowadzane. Terminy realizacji planów są zawarte w instrukcji. (patrz załącznik 9)
Została także opracowana instrukcja postępowania i zapewnienia opieki dzieciom w czasie wyjazdów i wycieczek. To przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa
rodziców, których dzieci biorą udział w wyprawach poza teren przedszkola. Podczas
wycieczek przypada jedna opiekunka na jednego wychowanka i dodatkowo jedna osoba. Dzieci wybierają same opiekuna i mogą go zmieniać podczas wyjazdu. Przed wdrożeniem ISO również była zapewniona dobra opieka dzieciom, ale opiekunki dla poszczególnego wychowanka były przydzielone imiennie. To wprowadzało nieporozumienia miedzy wychowawczynią a rodzicami. Dziecko nie miało możliwości wyboru.
(załącznik 20)
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TABELA 5
Rekrutacja dzieci, opieka i wychowanie przed i po wdrożeniu ISO

PRZED WDROŻENIEM

PO WDROŻENIU

REKRUTACJA
1. dziecko przyjmowane do przedszkola z 1. dziecko przyjmowane z pełną dokumenniepełną dokumentacją

tacją

2. przyjęcie przez dyrektorkę

2. przyjęcia dokonuje komisja rekrutacyjna

3. przyjęcia są przez cały rok szkolny

3. określony czas przyjmowania do pla-

4.brak jasnych zasad rekrutacji

cówki
4. zasady rekrutacji reguluje instrukcja

OPIEKA I WYCHOWANIE
1. uboga dokumentacja pracy z dzieckiem

1. rozszerzona dokumentacja:

a/ obserwacja wstępna

a/ karta obserwacji wstępnej dziecka

b/ zeszyt obserwacji

b/ program terapii indywidualnej

c/ opinia końcowa pracy z dzieckiem

c/ karta monitorowania pracy z dzieckiem
d/ ocena realizacji planu pracy z dzieckiem
e/ opis – ocena końcowa realizacji planu
pracy

2. brak określonych zasad opieki i co- f/ opinia o dziecku
dziennego przejmowania dziecka od ro- 2. jasno określone zasady w instrukcji z
dzica

którą zapoznaje się rodzic

3. brak długoterminowych planów pracy

3. opracowano plany pracy w zakresie
programowym, organizacyjnym i mate-

4. miesięczne plany pracy tylko do użytku rialnym
wychowawczyni

4. wywieszony na tablicy ogłoszeń
a/ miesięczny plan pracy

5. wyznaczone imiennie osoby dla po- b/ tygodniowy plan pracy
szczególnych wychowanków

5. każde dziecko ma zapewnioną opiekę.
Opiekuna wybiera samodzielnie

Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowując powyższe wnioski z analizy dokumentów Przedszkola Sióstr św. Elżbiety stwierdzam, że przedszkole posiada wysoki poziom swoich usług wobec dzieci i
ich rodziców. Ponieważ placówka jest jednostką certyfikowaną, co również świadczy o
wysokim standardzie i ciągłym jej rozwoju.
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6. Zadania i treści programu wychowawczego w przedszkolu
Sióstr św. Elżbiety
W niniejszym rozdziale przedstawię podstawy prawne dotyczące tworzenia programu
wychowawczego i profilaktyki. Dokonam również analizy autorskiego programu wychowawczego Przedszkola Sióstr św. Elżbiety.

6.1. Przepisy prawne dotyczące programu wychowawczego i profilaktyki w placówkach oświatowych
Podstawą tworzenia programów wychowawczych w placówkach oświatowowychowawczych w naszym kraju są akty prawne regulujące politykę jakościową. Misję
oświaty określa Ustawa o systemie oświaty. Wstęp do Ustawy brzmi: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy
jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodziny i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji i tolerancji,
sprawiedliwości i wolności”61.
„Przedszkole realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający
między innymi: potrzeby wychowawcze wychowanków, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego
siebie, samorządność uczniowska, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wychowankowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze placówki są jednolite i spójne.

61

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.
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Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez
uczniów uniwersalnych wartości.”62 Jest to treść ministerialnego standardu zawartego w
załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23
kwietnia 2004 roku poz.845. Standardy ministerialne to elementarny poziom jakości
edukacji. Można by go nazwać też podstawowym poziomem edukacyjnych oczekiwań
państwa wobec szkół i placówek oświatowych. Jest to taki poziom pracy, poniżej którego placówki nie powinny funkcjonować63.
Równolegle do standardów wyznaczone są wskaźniki. Do wyżej wymienionego standardu, który pochodzi z IV obszaru – Prawa wychowania i profilaktyczne szkoły i placówki – ministerstwo wyznacza następujące wskaźniki:


Przedszkole posiada program wychowawczy i profilaktyczny, który zawiera zadania wychowawcze i profilaktyki.



Przyjęte przez przedszkole wartości wychowawcze, zawarte w dokumentacji
przedszkolnej, są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane.



Działania wychowawcze i profilaktyczne przedszkola są realizowane we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii.



Działania wychowawcze przedszkola są jednolite i spójne.



Przedszkole planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne.





Działania wychowawcze przedszkola uwzględniają odpowiednio:
-

wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

-

wychowanie do życia w rodzinie;

-

edukację regionalną;

-

promowanie zdrowego stylu życia;

-

przeciwdziałanie agresji.

Przedszkole rozpoznaje problemy wychowawcze dzieci oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie.



Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.



Nauczyciele organizują różnorodne formy wspomagania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

62
63

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.04.2004 roku, zał. 1, poz. 845
S. Wlazło, Jak stosować zmodyfikowany nadzór pedagogiczny, MarMar, Wrocław 2004, s. 21
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Przedszkole rozwija samodzielność oraz buduje pozytywny obraz własnej osoby
dziecka.



Przestrzegane są wspólne ustalone prawa i obowiązki dzieci.



Dzieci są motywowane do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą, a ich starania i osiągnięcia są dostrzegane.



Przedszkole analizuje wskaźniki obecności dzieci na zajęciach i rozpoznaje
przyczyny nieobecności.



Przedszkole analizuje na bieżąco trudności wychowawcze.



W przedszkolu panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, dziećmi i rodzicami.



Przedszkole w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i dziećmi zachęcając
do aktywnego udziału w swojej działalności.

Przedszkole planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne w sposób spójny i jednolity.
Realizacja zadań tych programów obowiązuje wszystkich nauczycieli i osoby związane
z procesem wychowawczo-opiekuńczym dziecka.
6.2. Specyfika potrzeb dzieci i rodziców w programie pracy placówki
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety jest przedszkolem przeznaczonym dla dzieci
niepełnosprawnych. Dzieci te mają specyficzne potrzeby we wszystkich sferach rozwoju i wymagają szczególnej troski i opieki. Każde z tych dzieci jest indywidualnością
stąd też wynika i indywidualna praca z każdym wychowankiem.
Odpowiedzią placówki na specyficzne potrzeby wychowanków, ale również ich
rodziców było stworzenie programu wychowawczego. Program ten jest autorstwa sióstr
i przeznaczony do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.
Opisywana placówka jest przedszkolem katolickim stąd w programie wychowawczym zawarte cele i treści odróżniają go od innych programów. Program Przedszkola Sióstr św. Elżbiety dotyczy dzieci, ale również otacza opieką całą rodzinę. Treściami jakie odróżniają go od innych programów jest: chrześcijańskie wychowanie
dzieci, życie wartościami chrześcijańskimi, opieka nad rodziną, wszechstronny rozwój
wychowanków.
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Przy opracowywaniu programu wychowawczego siostry kierowały się doświadczeniem oraz propozycjami rodziców, które mieli okazję przedstawić w ankiecie.
Zbieranie tych informacji miało na celu, aby program jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom rodziców i służył do osiągania systematycznych postępów w rozwoju dziecka. Systematykę w pracy z dzieckiem ma zapewnić ciągłość realizowanych celów od 2latków do 6-latków, ale poszerzoną w treściach. Sposoby realizacji treści programowych są dostosowane do aktualnego rozwoju dziecka.
Program wychowawczy w Przedszkolu Sióstr św. Elżbiety został opracowany w 2005
roku zgodnie ze standardami i wskaźnikami wymienionymi w rozdziale 6.1.

6.2.1. Praca wychowawcza
Zadaniem każdego przedszkola jest opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego.
Przedszkole stawia sobie cele jako pewne priorytety, które chce realizować poprzez
swoją działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną (zał. 21).
Dokument składa się z trzech części:
1. Część wstępna, która zawiera cele i sposób dokumentacji.
2. Część, w której znajdują się tematy obejmujące problematykę społeczną i dostarczającą dziecku postaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu.
3. Część końcowa, w której zawarta jest sylwetka absolwenta przedszkola Sióstr Elżbietanek.
Przedszkole Sióstr Elżbietanek jako przedszkole katolickie swój program wychowawczy opiera o chrześcijańskie wychowanie dzieci. Opieką swoją otacza również najbliższe otoczenie dziecka, jaką jest rodzina nie zapominając o jego potrzebie wszechstronnego rozwoju.
Główny cel siostry sformułowały następująco: „Swoim życiem i działalnością pragniemy naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Dzieci i Rodziny oraz jak On pochylać się nad ludźmi w potrzebie. Każde dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego możliwościami.”64

64

Program Wychowawczy, Przedszkole Sióstr św. Elżbiety, Zielona Góra 2005r., s. 2
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Jako cele placówka postawiła sobie:


Wychowanie do życia wartościami jakimi są: Bóg, Rodzina, Ojczyzna.



Kultywowanie tradycji regionalnych, narodowych i religijnych.



Okazywanie uczuć pozytywnych (miłości, szacunku) w stosunku do swojej rodziny.



Wychowywanie rodziców do współodpowiedzialności za rozwój emocjonalny
dziecka.



Integracja ze środowiskiem lokalnym.



Budowanie obrazu własnego „ja”.



Wyrabianie postawy współpracy i pomagania sobie nawzajem.



Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą i wdrażanie do czynnego wypoczynku i
planowanie oraz organizowanie czasu wolnego.



Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych.



Wychowanie dziecka do rozróżniania dobra i zła65.

W tej części znajduje się również wypisana dokumentacja programu. Przedszkole
zakłada, że realizacja treści programu wychowawczego opracowywana będzie w następujący sposób:
- przykładowe scenariusze zajęć do wybranych tematów,
- protokoły wspólnych spotkań i notatki z indywidualnych rozmów,
- rozkład dnia, zapisy w dzienniku, zeszycie wyjść,
- arkusz hospitacji diagnozującej.
W drugiej części dokumentu opracowano tematy obejmujące problematykę:


Budowanie systemu wartości.



Odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie i społeczeństwie.



Budowanie przez dziecko „obrazu siebie w relacjach międzyludzkich” przez
stworzenie odpowiednich warunków.

Do każdego tematu opracowane cele, zadania oraz treści i sposoby realizacji dostosowane do dwóch grup wiekowych 3 - 4 latki i 6 latki.
W części trzeciej jak już wspomniałam jest przedstawiona sylwetka absolwenta
Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. Program wymienia cechy osobowościowe jakie pla65

Program Wychowawczy, Przedszkole Sióstr św. Elżbiety, Zielona Góra 2005r., s. 2
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cówka w trakcie procesu wychowawczego chce w dziecku wypracować oraz co powinno go charakteryzować.
Absolwent tejże placówki powinien charakteryzować się następującymi cechami
osobowości: życzliwy, kreatywny, samodzielny, tolerancyjny, odpowiedzialny i kulturalny.
Ponadto powinien:


Być dobrym chrześcijaninem



Szanować rodzinę



Szanować i kultywować tradycje religijne, narodowe i lokalne



Wyróżniać się wysoką kulturą osobistą



Prowadzić zdrowy tryb życia



Umieć panować nad emocjami66.

Podobną budowę ma program profilaktyczny, który jest równolegle realizowany z programem wychowawczym. W pierwszej części przedstawiony jest cel główny programu
jakim jest „wychowanie dziecka do bezpiecznego i zdrowego stylu życia” 67 oraz sposób
dokumentacji realizacji programu podobny jaki jest w programie wychowawczym.
W drugiej części również opracowane są następujące tematy:


Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka w przedszkolu i poza placówką



Higieniczny i kulturalny styl życia dziecka, które są przedmiotem i problematyką omawianego dokumentu.

Określone są szczegółowo zadania, treści i sposoby realizacji zamierzonego celu według kryterium wiekowego.
Programy wychowawcze i profilaktyczne zostały opracowane według wskaźników, które są pewnymi wyznacznikami standardu tworzenia tych dokumentów i ich
realizacji, a które zostały wymienione w rozdziale 6.1.
Program wychowawczy i profilaktyczny w Przedszkolu Sióstr św. Elżbiety podlega
ewaluacji według potrzeb placówki.
Do potrzeb pracy skupię się nad programem wychowawczym i nad tym w jaki
sposób odpowiada on na specjalne potrzeby dzieci i rodziców.
Teraz przystąpię do omówienia poszczególnych celów i ich realizacji przez
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety.

66
67

Program Wychowawczy, Przedszkole Sióstr św. Elżbiety, Zielona Góra 2005r., s. 8
Program profilaktyczny Przedszkola Sióstr św. Elżbiety, Zielona Góra 2005, s. 2
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Budowanie systemu wartości w życiu dzieci to jedno z zadań jakie stawia sobie
przedszkole.
Placówka osiąga to poprzez kształtowanie u dzieci postaw dobrego chrześcijanina między innymi postawy miłosierdzia na wzór św. Elżbiety, która jest patronką przedszkola
i Sióstr w nim pracujących. Dzieci na co dzień uczestniczą we wspólnej modlitwie w
kaplicy, katechezie, modlą się przed posiłkami. Kilka razy w roku uczestniczą we Mszy
św. wraz z rodzicami. Szczególną uroczystością jest święto patronalne św. Elżbiety.
Zarówno dzieci i ich rodziny znają żywot św. Elżbiety i jej samarytańską dobroć, którą
symbolicznie ukazuje się poprzez dzielenie się elżbietańskimi chlebkami. W przygotowania chętnie włączają się wszyscy rodzice.
Kultywowanie tradycji placówka realizuje poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju. W trakcie zajęć, wycieczek dzieci poznają i
uczą się poszanowania symboli narodowych, szacunku do tradycji i ich kultywowania.
Obok wyżej wymienionych postaw placówka wpaja dzieciom podstawowe
ogólnoludzkie zasady moralne i humanistyczne. Urzeczywistnia ten cel poprzez nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi. Przedszkole ściśle współpracuje z innymi placówkami.
Uczestniczy i jest organizatorem licznych imprez i spotkań. Treści i sposoby realizacji
dostosowane są do danej grupy wiekowej (patrz zał. 21, str. 4).
Kolejnym zadaniem jakie placówka chce osiągnąć poprzez swój program jest odnajdywanie przez dziecko swojego miejsca w rodzinie i społeczeństwie. W tym miejscu
szczególnie została zwrócona uwaga na współpracę z rodzicami, ale również dbałość o
„wychowywanie” i pomoc rodzicom. Celami jakimi w tym obszarze stawia sobie placówka są:


Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny



Rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój psychofizyczny i duchowy dziecka i własny rodzica



Budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i społeczności
przedszkolnej.
Placówka zachęca rodziców do udziału w życiu przedszkola. Między innymi w

tym roku szkolnym 2005/2006 towarzyszy motto: „Przedszkole mojego dziecka, moim
przedszkolem”.
Opiekunowie zachęcani są do zapoznawania się z postępami edukacyjnymi i dojrzałością emocjonalną dziecka w celu wspólnego oddziaływania na dziecko.
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Wśród sposobów realizacji mają miejsca liczne spotkania grupowe i indywidualne z
rodzicami. Mają oni również umożliwione spotkania ze specjalistami, tj. psychologiem,
pedagogiem i magistrem rehabilitacji.
Treści i sposoby szerzej ujęte są w programie (patrz zał.21, s.5).
Ostatnim obszarem w jakim Przedszkole Sióstr św. Elżbiety chce wspomóc wychowanków jest: „budowanie przez nich obrazu siebie w relacjach międzyludzkich przez stwarzanie odpowiednich warunków”. Tutaj celem jest:


Budowanie własnego obrazu „ja”.
Placówka realizuje to poprzez kształtowanie takich cech charakteru jak: życzliwość, uczciwość, obowiązkowość. Przez sytuacje wychowawcze życia codziennego dziecko uczy się rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron osobowości, dostrzegania przejawów życzliwości i dobroci.



Uwrażliwianie dzieci na potrzeby drugiego człowieka i na własną kultur ę osobistą.
W sytuacjach codziennych kształtuje się wśród wychowanków postawy współpracy i pomagania sobie nawzajem. Towarzyszy temu wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zachowywania się w
placówce i poza nią.



Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych.
Zadaniem tu jest wyrabianie umiejętności opanowania zbyt gwałtownych reakcji
wywołanych uporem lub lękiem, rozpoznawania i komunikowania trudności,
nabywanie odporności na niepowodzenia.



Budzenie świadomości moralnej, czyli wychowanie dzieci do rozróżniania dobra od zła.

Treści dostosowane do wieku realizowane są głównie przy wykorzystywaniu sytuacji
wychowawczych życia codziennego, zajęć edukacyjnych itp. (patrz zał. 21, str.6).
W ten sposób Przedszkole Sióstr św. Elżbiety realizuje swoje cele szczegółowe
programu wychowawczego. Zintegrowanie działań programu wychowawczego z celami
i zadaniami programu profilaktycznego placówka odpowiada na specyficzne potrzeby
swoich wychowanków i ich opiekunów. Poprzez realizację programów przedszkole
wychodzi naprzeciw tak wyjątkowym i indywidualnym oczekiwaniom. Dzieci mają
zapewniony wszechstronny rozwój zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej. Oba
programy wychowawczy i profilaktyczny podlegają ewaluacji według potrzeb placów75

ki, aby jeszcze jak najlepszy sposób spełniasz swoje zadania wychowawczoopiekuńcze.

6.2.2. Praca dydaktyczno - terapeutyczna
Placówka, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom i potrzebom wychowanków i
ich rodzicom ciągle stara się rozszerzać swoją ofertę. W tym roku placówka osiągnęła
już to dzięki dwóm programom unijnym, z których otrzymała wyposażenie sali logopedycznej oraz sprzęt do pracy Metodą Tomatisa. Pozyskanie tych sprzętów pozwoli
placówce na podniesienie poziomu dydaktyki nauczania. Te nowoczesne metody pozwolą na korekcję wad wymowy, słyszenia, które są specyficznymi dla wychowanków
tej placówki. Placówka jest również w trakcie pozyskiwania nowych projektów, aby
wyposażyć salę doświadczania świata i salę sportową w dobrej jakości sprzęt. Pozwoli
to na wspomaganie rozwoju fizyczno-motorycznego dzieci, polisesoryczne doświadczanie świata, które w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi jest niesłychanie ważne.
W tym miejscu chcę przybliżyć wymieniony wyżej sprzęt oraz jego znaczenie dla
Przedszkola Sióstr św. Elżbiety.

Metoda Tomatisa
Twórcą metody jest prof. Albert Tomatis, który był francuskim otolaryngologiem. Prowadził on badania nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem. Zaobserwowane zmiany pozwoliły stwierdzić Tomatisowi, że głos i proces słuchania są ze sobą bardzo ściśle powiązane i opracował podstawowe założenia, na których opiera się dzisiejsza metoda kształcenia uwagi słuchowej i treningów słuchowych.
Dzięki metodzie Tomatisa u osób u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i
lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawiania za pomocą urządzenia, które
skonstruował twórca metody zwanego „elektronicznym uchem”.
„Elektroniczne ucho” jest idealnym modelem ludzkiego ucha, które pozwala „wyćwiczyć ucho pacjenta, w taki sposób by mogło pracować bez zakłóceń.
Terapia poprzedzona jest diagnozą, poprzedzoną wywiadem z pacjentem.
Badanie podobne jest do badania audiometrii tonalnej. Składa się na nie pięć testów, na
podstawie których powstają dwa wykresy. Są one podstawą diagnozy i zastosowania
odpowiedniego programu terapii.
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Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki.
W metodzie prof. Tomatis wykorzystał muzykę poważna:


Muzykę Mozarta



Chorały Gregoriańskie



Dźwięki mowy ludzkiej np. głos matki.

Jednak muzyka ta jest odpowiednio przetwarzana za pomocą „elektronicznego
ucha”.
Program stymulacji obejmuje 3 sesje. Jedna sesja trwa 10 dni, w czasie której słucha się
codziennie 2 godziny przygotowanego materiału dźwiękowego. Sesje dzielone są między sobą miesięcznymi przerwami.
Zastosowanie metody jest wszechstronne:




U dzieci:
-

zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady mowy),

-

zaburzenia głosu np. chrypki dziecięcej,

-

dyslekcja,

-

trudności szkolne,

-

zaburzenia koncentracji,

-

autyzm,

-

ADHD

U osób dorosłych:
-

zaburzenie mowy (jąkanie),

-

zaburzenie głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu,

-

stres,

-

nauka języków obcych.

Na wyposażenie gabinetu do terapii Metodą Tomatisa składa się:


aparat do diagnozy (podobny do audiometru)



komputer



„elektroniczne ucho”



wzmacniacz



odtwarzacz płyt CD



zestaw słuchawek.
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Jest to metoda, która w Polsce funkcjonuje od 15 lat. Do tej pory były tylko dwa
ośrodki w Polsce, które się w tym specjalizowały. Obecnie dzięki funduszom unijnym
zostały one udostępnione dużej liczbie placówek, a tym samym poszerzyło się znaczne
grono osób, które mogą z niej korzystać.

Sala logopedyczna
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety posiada również nowocześnie wyposażoną salę
logopedyczną.
Zajęcia opierają się głównie o komputer, który wyposażony jest w następujące programy i systemy:
- „Logopedia” – jest to program, który pozwala na przeprowadzenie diagnozy logopedycznej, zapisywanie jej wyników oraz przeprowadzenie efektywnej i atrakcyjnej dla
dziecka terapii. Programy zawierają ćwiczenia wspomagające terapię zaburzonych głosek dostosowane na każdy etap procesu terapeutycznego.
- System badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy.


System „Widzę” przeznaczony jest do prowadzenia badań przesiewowych
wzroku. Badanie wzroku oparte jest na automatycznej analizie ankiety, teście
widzenia barwnego, teście zróżnicowania kontrastu oraz dodatkowym teście widzenia steroskopowego.



System „Słyszę” przeznaczony jest do prowadzenia badań słuchu. Badanie słuchu oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie. Przy doborze materiału testowego uwzględniono także możliwość diagnozowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.



System „Mówię” przeznaczony do prowadzenia badań mowy.

Wszystkie te systemy przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
- Cyfrowy kreator mowy jest to przyrząd służący do terapii osób jąkających się.
Systemy te i programy służą do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami mowy np. jąkanie jak i dzieci nie słyszących lub niedowidzących. Oprócz
głównych programów w sali znajduje się szereg pomocniczych programów edukacyj-
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nych, które są bardzo ciekawą formą pracy z dziećmi np. Królik Bystrzak, Czytam i
piszę, Kubusiowe Przedszkole, Szkoła Koziołka Matołka, Reksio i ortografia.
Barwna grafika, różnorodność programów sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w tego
typu zajęciach biorąc w nich aktywny udział.
Wśród pomocy dydaktycznych znajdują się również różnorodne logopedyczne gry
planszowe, maty logopedyczne, instrumenty muzyczne (ksylofon, dzwoneczki). W wyposażeniu znajduje się również instrumentarium logopedyczne wzbogacone elektroniką.
W skład takiego zestawu wschodzą: szpatułki, sondy, wkładka artykulacyjna, fonedowód oraz dwa urządzenia elektroniczne – Toni-echo i relaksator.
Pomocą nauczycielki jest bogato wyposażona biblioteczka w fachową i aktualną lekturę.
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety stara się aby jego oferta edukacyjna była coraz
ciekawsza i spełniała wszelkie wymogi. Tak więc opisywane przedszkole cały czas stara się realizować oczekiwania i potrzeby swoich wychowanków i ich rodziców zgodnie
z założonymi celami.
6.3. Diagnozowanie osiągnięć dzieci
„Każde dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju, zgodnie z jego możliwościami.”68 Jest to główny cel Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. Chcąc to osiągnąć placówka prowadzi kompletną dokumentację każdego dziecka.
Początkowo była to dokumentacja niepełna, mało czytelna i bardziej służyła do potrzeb
własnych placówki.
Obecnie jest ona pełna i służy zarówno wychowawczyniom w planowaniu pracy z
dzieckiem jak i rodzicom, którzy mają w nią możliwość wglądu.
Diagnozowanie dziecka zaczyna się już od pierwszych dni w przedszkolu. Ma ono na
celu dostosowanie planu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci, aby w jak najbardziej
efektywny sposób dążyć do wszechstronnego rozwoju wychowanka.
Przedstawię szczegółowo jak wygląda jej opracowanie i konkretne z nią związane formularze.
Pierwszym dokumentem w aktach dzieci jest karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, która jednocześnie jest kartą informacyjną o wychowanku i jego rodzinie.

68
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Od pierwszego dnia w przedszkolu dziecko jest obserwowane przez wychowawczynie,
aby dokonać diagnozy wstępnej.
Nauczycielki mają na to miesiąc po czym uzupełniają „Kartę obserwacji wstępnej
dziecka” (zał. 7)
Ocena dokonywana jest w 6 obszarach: rozwój społeczny, emocjonalny, koordynacja
wzrokowo-ruchowa, aktywność zabawowa, rozwój umysłowy i samoobsługa.
Do każdego z obszarów wyszczególnionych jest pięć umiejętności jakich dziecko powinno nabyć w danej sferze rozwoju. Dokonywana jest ocena w skali 0,1,3. Każdej
liczbie odpowiada stopień opanowania danej umiejętności przez dziecko w momencie
przeprowadzania obserwacji. Formularz zbudowany jest z 6 tabel, w które wpisywana
jest ocena. Na końcu każdej tabeli jest miejsce na spostrzeżenia wychowawczyni i
ewentualne uwagi rodziców, które mogą nanieść. Ocenę dziecka zatwierdzają rodzice.
Staje się ona podstawą do opracowania kolejnego dokumentu jakim jest „Program terapii indywidualnej”. (zał. 8)
Program terapii indywidualnej opracowują nauczycielki w 6 obszarach w jakich
dokonywana była obserwacja. Do każdego z obszarów wyznaczony jest cel i umiejętności jakie trzeba wypracować w toku procesu wychowawczo-dydaktycznego. Określone
są też metody jakimi program jest realizowany oraz miejsce na ewentualne uwagi i sugestie. Termin opracowania tegoż programu w Przedszkolu Sióstr św. Elżbiety upływa
20 października. Program zatwierdza dyrektor, rodzice mają możliwość zapoznania się
z nim.
Na tym nie kończy się diagnozowanie dziecka w opisywanej placówce. Chcąc
zapewnić systematyczne osiąganie postępów placówka dokonuje comiesięcznej oceny
każdego wychowanka. Służy temu formularz „Ocena realizacji planu pracy z dzieckiem” (zał. 10), który podobnie jak „Karta obserwacji wstępnej dziecka” składa się z 3
tabeli. W tabeli znajdują się wpisane umiejętności do danego obszaru. W kolejnej rubryce wychowawczynie ustalają wagę w procentach, która ustala się według obserwacji
wstępnej procentowo rozkładając w jakim stopniu dana umiejętność chce się rozwijać.
Suma pięciu wag musi wynieść 100%. Następnie wpisuje się ocenę jaką osiągnęło
dziecko (skala i interpretacja ocen jest taka sama jak w obserwacji wstępnej). Ocena
mnożona jest przez wagę. Suma tych liczb jest nanoszona na wykres w „Karcie monitoringu pracy z dzieckiem” danego obszaru. Daje to graficzny obraz rozwoju dziecka (zał.
11). Ponieważ jest to przedszkole specjalne osiąganie pewnych umiejętności wymaga
dłuższego czasu. By móc zmonitorować każdy postęp dziecka nawet ten najmniejszy,
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pod tabelami znajduje się miejsce na uwagi. Comiesięcznej oceny dokonują wychowawczynie w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Rodzice mają możliwość
wglądu do tej oceny.
Na podstawie całorocznej dokumentacji na koniec każde dziecko podlega pisemnej ocenie. Służy temu formularz „Opis oceny końcowej dziecka” (zał. 15), którą
otrzymuje każdy rodzic.
Reasumując każdy wychowanek od pierwszego dnia do ostatniego jest pod ciągłą obserwacją. Bogata dokumentacja rozwoju dziecka jest dużym atutem przedszkola.
Może wykazywać się nią przed rodzicami, jak i zapewnia sobie coraz wyższy stopień
opieki i wychowania. Dokumentacja ta zapewnia osiąganie systematycznych postępów
wychowanków, a przez to i placówki.
Poza pełną dokumentacją dziecka przedszkole posiada wymagane przez nadzór
pedagogiczny formy planowania i realizacji swoich celów, których zawarte są również
cele programu wychowawczego.
W dążeniu do stałego doskonalenia i spełnienia wymagań związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą przyjęto w placówce politykę gwarantującą sprawną,
rzetelną opiekę i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole Sióstr Elżbietanek, by podnieść jakość pracy posiada perspektywiczny 5 letni program rozwoju. Program ten opracowany jest zgodnie z nadzorem
pedagogicznym. Zbudowany jest w formie tabeli (zał. 22) w której znajdują się następujące informacje:


Treść zadania jakie stawia sobie placówka



Standard jaki przez to zadanie będzie realizować (wg nadzoru pedagogicznego)



Spodziewane efekty, których oczekuje



Termin realizacji danego zadania.

Co roku jednak przedszkole na podstawie analizy systemu zarządzania jakości i raportu
z wewnętrznego mierzenia jakości pracy wyznacza sobie cele jakościowe, które również wynikają z programu 5 letniego. Na rok szkolny 2005/2006 omawiane przedszkole
posiada następujące cele:


Rozszerzenie liczebności przedszkola o dzieci sprawne (stworzenie grupy integracyjnej)
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Współpraca z rodzicami, dopracowanie systemu przepływu informacji (spotkania indywidualne i szkolenie grupowe) – wyznaczenie jednego dnia na spotkania
z rodzicami



Poszerzenie księgozbioru, z możliwością wykorzystania przez rodziców



Przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań rodziców względem placówki



Promocja placówki w środowisku



Rozszerzenie współpracy z poradniami specjalistycznymi.

Z kolei na podstawie celów jakościowych tworzy się w placówce roczny program rozwoju, w którym do celów przypisane są konkretne działania, termin ich realizacji oraz
osoby za nie odpowiedzialne. Tworzenie tych programów z roku na rok poparte jest
wnioskami i obserwacjami zarówno placówki jak i rodziców z poprzednich lat. Sprawia
to że są one ciągle aktualne i dostosowywane do potrzeb dzieci i ich opiekunów.
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Zakończenie
Celem mojej pracy było poznanie historii i obecnej działalności Przedszkola
Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze. Poznanie historii placówki pozwoliło mi zrozumieć jej znaczenie dla obecnej działalności oraz zauważyć jej rozwój w ciągu lat istnienia. Poznana terminologia, dotycząca podstawy prawnej, organizacji procesu wychowawczo-edukacyjnego oraz funkcji i zadań placówek wychowania przedszkolnego pomogła mi ocenić badany podmiot.
Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów stwierdzam, że Przedszkole Sióstr św. Elżbiety jest bardzo prężnie rozwijającą się placówką spełniającą wysokie
standardy unijne. Świadczy o tym posiadany certyfikat ISO 9001:2000, który jest skutkiem wdrożonych norm jakościowych w zakresie opieki i wychowania.
Przedszkole w wysokim stopniu zapewnia swoim wychowankom osiąganie systematycznych postępów. Jest to możliwe dzięki opracowanej polityce jakości przedszkola w zakresie opieki i wychowania. Osiągnięcie takich standardów możliwe jest
dzięki dobrej bazie materialnej. Składa się na nią wiele wszechstronnych sal, wyposażonych w dostosowane do potrzeb, dobrej jakości meble oraz środki dydaktyczne.
Również warunki kadrowe zarówno jeżeli chodzi o ilość jak i poziom wykształcenia są
wymiernymi czynnikami, które wpływają na sukcesy dzieci w zakresie edukacji i wychowania.
Bogata dokumentacja dziecka, w sposób jasny i przejrzysty ilustruje rozwój i postępy
wychowanków. Pozwala to na ciągłą obserwację dziecka i dostosowanie programu do
indywidualnych potrzeb co wynika ze specyfiki placówki. W wyniku tego każdy podopieczny ma zapewnioną możliwość rozwoju i osiąganie coraz to większych postępów.
Autorski program wychowawczy jest wyrazem określonej koncepcji wychowania i podstawą konkretnych oddziaływań, które są realizacją celów statutowych przedszkola.
Przedszkole również w jak największym stopniu stara się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom środowiska. Placówka ściśle współpracuje z różnego rodzaju instytucjami, środowiskiem lokalnym oraz organami nadzorującymi. Współpraca ta z poszczególnymi instytucjami jest na rożnym poziomie.
Mottem placówki jest „Celem pracy nie jest bezbłędność, lecz doskonalenie się”
co jest wyznacznikiem teraźniejszości i przyszłości Przedszkola Sióstr św. Elżbiety.
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Wykaz zdjęć

Zdjęcie 1

Szpital Sióstr Elżbietanek przy Placu Powstańców Wielkopolskich –
1927 rok

Zdjęcie 2

Szpital Sióstr Elżbietanek przy Placu Powstańców Wielkopolskich –
1939 rok

Zdjęcie 3

Dom Sióstr Elżbietanek po odzyskaniu w 1992 roku

Zdjęcie 4

Dom Sióstr Elżbietanek przy Placu Powstańców Wielkopolskich 4 –
2005 rok

Zdjęcie 5

Ratusz w Zielonej Górze

Zdjęcie 6

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

Zdjęcie 7

Konkatedra p.w. św. Jadwigi

Zdjęcie 8

Wieża Łazienna

Zdjęcie 9

Filharmonia

Zdjęcie 10

Teatr Lubuski

Zdjęcie 11

Biblioteka im. C. Norwida

Zdjęcie 12

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Zdjęcie 13

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Zdjęcie 14

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Zdjęcie 15

Zielonogórski Klub Jeździecki

Wykaz tabel

Tabela nr 1

Różnice między przedszkolami publicznymi a niepublicznymi

Tabela nr 2

Korzyści płynące z bliskiego kontaktu między nauczycielem a rodzicem

Tabela nr 3

Stopnie wskaźników

Tabela nr 4

Podsumowanie metodologicznych podstawy pracy

Tabela nr 5

Rekrutacja dzieci, opieka i wychowanie przed i po wdrożeniu ISO
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Wykaz rysunków
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3

Podział przedszkoli publicznych
Rodzaje relacji między przedszkolem publicznym a organami nadzoru
Schemat Przedszkola św. Elżbiety
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Załącznik nr 2
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Program terapii indywidualnej
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Karta monitorowania pracy z dzieckiem
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Ocena realizacji planu pracy z dzieckiem – wzór roboczy
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Karta monitorowania pracy z dzieckiem – wzór roboczy

Załącznik nr 14

Opinia o dziecku
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Opis ocena „końcowa” dziecka

Załącznik nr 16

Instrukcja zasady opieki nad dzieckiem w przedszkolu
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