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Obszar: Środowisko 
 

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 

 

 

Pytania kluczowe: 

 

 Jakie inicjatywy podejmuje przedszkole na rzecz środowiska lokalnego? 

 Czy w działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska? 

 Jaki jest wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym? 

 

Wskaźniki: 

 

 Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. 

 W działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska. 

 Wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym jest pozytywny. 

 

Członkowie zespołu do spraw ewaluacji w przedszkolu na rok szkolny 2011 / 2012: 

 

Przewodnicząca zespołu: mgr Justyna Mikołajczak  

Członkowie: 

mgr Julia Kozieł 

mgr Anna Wierzbicka 

 

Grupa badawcza: 

 

 Rodzice dzieci przedszkolnych z oddziału przedszkolnego w Golęczewie. 

 Przedstawiciele organizacji  i instytucji działających w środowisku lokalnym. 

 

Metody badawcze: 

 

 Checklista wśród rodziców. 

 Wywiady z przedstawicielami oraz partnerami  instytucji działających w środowisku 

lokalnym. 

 

 

 

Termin prowadzenia badań: luty oraz marzec. 

 



Wnioski z checklisty skierowanej do Rodziców przedszkolaków  - luty/marzec 2012 

 

 Teren zieleni wokół placu zabaw jest zadbany 

 Na terenie wokół szkoły są wykonywane sezonowe prace porządkowe. 

 Sala przedszkolna, szatnie oraz stołówka są utrzymywane w czystości. 

 W sali jest wystarczająca ilość zabawek. 

 Sala jest wyposażona w materiały i pomoce dydaktyczne. 

 Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci. 

 Zabawki i pomoce dydaktyczne są łatwo dostępne dla dzieci. 

 W przedszkolu stosowane są innowacyjne metody: metoda Marii Montessori, metoda 

ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Edukacja przez ruch, obraz i dźwięk na 

podstawie metody Doroty Dziamskiej. 

 Nauczyciele są dobrze wykwalifikowani, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje 

zawodowe. 

 Nauczyciele odnoszą się do dzieci i rodziców zawsze życzliwie i z kulturą, chętnie służą 

pomocą i są otwarci na współpracę. 

 Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: religię, język angielski, rytmikę, gimnastykę 

korekcyjną oraz logopedię. 

 Przedszkole uczestniczy w akcjach pomocy np. schronisku Azorek. 

 Przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe: Pasowanie na przedszkolaka, 

      11 listopada– Święto Niepodległości – festyn sportowy, Jasełka, Wiejskie spotkanie 

      Opłatkowe, Gminny Przegląd Jasełek, Dzień Babci i Dziadka, Balik karnawałowy, Dzień  

      Mamy i Taty, Festyn rodzinny. 

 Przedszkole promuje swoją działalność w mediach: miesięczniku „Gazeta Sucholeska”, 

na stronie internetowej Zespołu Szkół w Chludowie oraz wydając własną gazetkę: 

„Słoneczne wieści”. 

 Przedszkole w Golęczewie podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego, oraz 

współpracuję z instytucjami środowiska lokalnego np. Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Golęczewie. 

  Przedszkole oferuje bogatą ofertę współpracy i komunikacji z Rodzicami: konsultacje 

indywidualne, zebrania z rodzicami, spotkania integracyjne połączone z występami dzieci, 

zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców, tablica ogłoszeń, „informacyjne rolki”. 

 Wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym Rodzice oceniają jako pozytywny.  

 Proponowane działania jakie przedszkole mogłoby podjąć na rzecz środowiska lokalnego  

      to: zajęcia sportowe z piłkarzami GKS Golęczewo oraz zajęcia pierwszej pomocy przy  

      współpracy z OSP Golęczewo                        

 

Wnioski z wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami oraz partnerami  instytucji 

działających w środowisku lokalnym 

 

 Przedszkole aktywnie włącza się we współpracę z instytucjami środowiska lokalnego: 

Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem  Golęczewian, Radą Sołecką.  

 Przedszkole nie nawiązało współpracy z Golęczewskim Klubem Sportowym oraz Kołem 

Gospodyń  Wiejskich (działalność koła zawieszona). 

 Przedstawiciele  oraz partnerzy  instytucji działających w środowisku lokalnym bardzo 

dobrze oceniają współpracę z Oddziałem Przedszkolem w Golęczewie. 

 Przedszkole jest widoczne na tle innych działań w środowisku lokalnym. 

 Wizerunek przedszkola jest pozytywnie oceniany na tle środowiska lokalnego. 



 

Oraz: 

 

 Przedszkole mogłoby wziąć udział w  następujących inicjatywach: 

o Popołudniowe zajęcia sportowe z piłkarzami Golęczewskiego Klubu Sportowego 

–  przed każdym ligowym meczem wprowadzanie  piłkarzy przez dzieci na boisko. 

o Udział  w konkursie „Moja miejscowość widziana moim okiem” organizowanego 

przez Stowarzyszenie Golęczewian. 

o Pomoc w utrzymaniu porządku na terenie niemieckiego cmentarza i zapalenie 

zniczy z okazji 1. listopada 

o W maju i listopadzie porządkowanie terenu wokół Figury Matki Bożej. 

o Pomoc w wiosennych porządkach na placu zabaw przy remizie OSP. 

 

 Brak charakterystycznego elementu wyróżniającego przedszkolaki z Golęczewa 

       np. koszulki z logo przedszkola oraz nazwą wsi. 

 

 

Wnioski do pracy na rok szkolny 2012/2013  

 

  Nawiązać współpracę z Golęczewskim Klubem Sportowym, zorganizować zajęcia 

sportowe z piłkarzami 

 Wziąć  udziału w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Golęczewian 

„Moja miejscowość widziana moim okiem” 

 Zorganizować  dwa razy w semestrze akcję sprzątania terenu przy figurze Matki 

Boskiej oraz terenu placu zabaw przy remizie OSP 

 Porządkowanie terenu niemieckiego cmentarza w Golęczewie i zapalenie zniczy z 

okazji 1. listopada 

 Pozyskać fundusze na zakup koszulek z logo szkoły i nazwą przedszkola 

 Kontynuować  współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną – zorganizować zajęcia z 

pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

   OOOppprrraaacccooowwwaaałłłaaa:::    

JJJuuussstttyyynnnaaa   MMMiiikkkooołłłaaajjjccczzzaaakkk   
 

 


