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I. ZAKRES EWALUACJI 

 

Cele ewaluacji:  

Ocena działań przedszkola w zakresie wspierania dziecka z trudnościami. 

Podnoszenie jakości pracy przedszkola w zakresie działań służących wyrównywaniu szans 

edukacyjnych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi 

 

Pytania kluczowe: 

 

1. W jaki sposób w przedszkolu rozpoznaje się potrzeby dziecka z trudnościami 

edukacyjnymi? 

2. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wspierania dziecka z trudnościami 

edukacyjnymi? 

3. Jak przebiega współpraca pomiędzy nauczycielami i specjalistami udzielającymi 

dziecku wsparcia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

przedszkolu? 

4. Z jakimi instytucjami/ placówkami specjalistycznymi współpracuje przedszkole w celu 

zapewnienia wsparcia dzieciom z trudnościami edukacyjnymi? 

5. Jaka jest opinia rodziców na temat działań przedszkola dotyczących wspierania dziecka 

z trudnościami edukacyjnymi? 

6. W jaki sposób przedszkole wspiera rodziców dzieci z trudnościami edukacyjnymi? 

 

Narzędzia ewaluacji 

 

 Ankieta do rodziców 

 Ankieta do nauczyciel 

 Zbiorcze podsumowania z realizacji planów pracy indywidualnej i zespołowej dla 

dzieci z trudnościami edukacyjnymi: zbiorcze podsumowania pracy specjalistów i 

nauczycieli wspierających. 

 



II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan ewaluacji: 

 

Etap ewaluacji Działanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

wykonania 

1.Przygotowanie 

ewaluacji 

Opracowanie koncepcji 

ewaluacji, ustalenie 

problematyki, celu, 

zakresów i pytań 

kluczowych 

 

Lider zespołu 

ewaluacyjnego, 

dyrektor 

 IX 2018 

2.Przygotowanie 

narzędzi badawczych 

Zaprojektowanie 

narzędzi badawczych: 

 

- kwestionariusz ankiety 

dla rodziców 

 

- kwestionariusz ankiety 

dla nauczycieli 

 II-IV 

3.Zbieranie danych Przeprowadzenie ankiet  

 

Analiza zbiorczych 

podsumowań 

nauczycieli i 

specjalistów z realizacji 

planów pracy 

indywidualnej i 

zespołowej dla dzieci z 

trudnościami 

edukacyjnymi 

Zespół ewaluacyjny, 

nauczycielki 

VI 

4.Analiza danych 

 

 

Przetworzenie i analiza 

jakościowo- ilościowa 

danych 

Zespół ewaluacyjny VI 2019 

5.Opracowywanie 

wniosków i raportu 

końcowego 

Zredagowanie 

wniosków 

 

Opracowanie projektu 

raportu 

Zespół ewaluacyjny 

 

 

Dyrektor 

VI 2019 

6. Rozpowszechnienie 

raportu 

Przedstawienie raportu 

Radzie pedagogicznej 

 Lider zespołu VI 2019 

 

 

III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 

 

ANKIETY: 

 

O udostępnienie informacji, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, 

poproszono:  

- nauczycieli Przedszkola „Wesoły Pędzelek” nr 192 w Warszawie; 

- rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Wesoły Pędzelek” nr 192 w Warszawie. 



Na pytania ankietowe respondenci odpowiadali w wersji on-line. 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

Aby ocenić poziom działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów w celu 

wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi zespół ds. ewaluacji wewnętrznej 

przygotował anonimową ankietę skierowaną do rodziców dzieci uczęszczających do 

Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek”. Wypełniono 73 ankiety.  

71 osób (89,87%) potwierdziło, że zostali poinformowani o wynikach 

obserwacji/diagnozy pedagogicznej dziecka, 6 osób (7,59%) nie otrzymało takiej informacji, 

a 2 (2,53%) wybrały odpowiedź „Nie pamiętam”. 

 
 

Na pytanie „Czy wyniki obserwacji/diagnozy pedagogicznej zawierały informacje o 

trudnościach edukacyjnych Pana/Pani dziecka?” 50 osób (63,29%) odpowiedziało „Tak”, 7 

osób (8,86%) odpowiedziało „Nie”, natomiast w 22 ankietach (27,85%) zaznaczono 

odpowiedź „Dziecko nie ma trudności edukacyjnych”. 

 
 

Większość ankietowanych rodziców (55 osoby, 69,62%) uznała, że przedszkole 

prawidłowo rozpoznało trudności edukacyjne u ich dziecka. Przeciwnego zdania było 4 

rodziców (5,06%). Natomiast 20 osób (25,32%) przyznało, że nie ma wiedzy na ten temat.  
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W ankiecie można było opisać wątpliwości co do rozpoznania trudności edukacyjnych 

(pisownia oryginalna):  

- „Do dostałam informacji wynikach diagnozy” 

- „Nie wykazano trudności edukacyjnych” 

- „W domu nie chce robić szlaczków” 

- „Psycholog nie stawił się na wyznaczone spotkanie. Nie mieliśmy możliwości porozmawiać 

precyzyjnie odnośnie badania samego dziecka” 

- „Uważam że potrafi więcej. Może w danej chwili nie miało ochoty na współpracę i 

udzielania odp na pytania.” 

 

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło rodzaju wsparcia, jakim zostało objęte dziecko z 

rozpoznanymi trudnościami edukacyjnymi. Można było zaznaczyć kilka możliwości. Pracę 

(zajęcia) indywidualną(e) lub w małym zespole z nauczycielem wychowawcą wybrało 20 

osób (45,5%), pracę (zajęcia) indywidualną(e) lub w małym zespole z logopedą – 29 osób 

(65,9%), pracę indywidualną lub w małym zespole z psychologiem przedszkolnym – 11 osób 

(25%), pracę indywidualną z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej – 3 

osoby (6,8%), podobnie pracę z nauczycielem wspomagającym – 3 osoby (6,8%), zajęcia z 

integracji sensorycznej – 8 osób (18,2%). 

 
 

W trzech ankietach rodzice opisali inny rodzaj wsparcia (pisownia oryginalna): 

- „Wsparcie rodziców, wskazówki do pracy z dzieckiem w domu” 

- „Zrozumienie dziecka i jego problemu” 

- „psychiatra” 

Ankieta zawierała także pytanie: „Czy, ze względu na rozpoznane trudności 

edukacyjne u Pana/Pani dziecka, otrzymał/a Pan/Pani wskazówki do pracy z dzieckiem w 

domu?” Udzielono na nie następujących odpowiedzi: 38 osób (48,10%) – „tak”, 6 osób 

(7,59%) – „nie”, 3 osoby (3,80%) – „nie wiem”, a 32 osoby (40,51%) wybrało odpowiedź 
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„nie dotyczy”. 

 
 

Na pytanie „Czy przedszkole podejmuje inne działania wspomagające rodziców 

dziecka z trudnościami edukacyjnymi (oprócz wskazówek do pracy z dzieckiem w domu)?” 

twierdząco odpowiedziało 13 osób (16,46%), 9 osób (11,39%) zaprzeczyło, 26 osób (32,91%) 

odpowiedziało „nie wiem”, a  31 (39,24) – „nie dotyczy”. 

 
Z możliwości opisu innych działań wspierających dzieci z trudnościami edukacyjnymi 

skorzystało 7 osób (pisownia oryginalna): 

- „Rozmowy z rodzicami o efektach pracy dzieci” 

- „Praca ze specjalistami” 

- „zajęcia z logopedą, psychologiem, nauczycielem wspomagającym, skierowanie do poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, terapia ręki, zajęcia w salce do 

integracji sensorycznej” 

- „Warsztaty dla rodziców” 

- „Są różne zajęcia np. z terapii ręki jeżeli dziecko ma trudności, zajęcia pomagające dziecku 

skupić się i wiele innych” 

- „Dziecko pracuje w przedszkolu z nauczycielkami i logopedą.” 

- „Warsztaty wychowawcze” 
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 Poprzez ankietę zadano rodzicom pytanie: „Czy otrzymuje Pan/Pani informacje 

zwrotne o postępach dziecka?” Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (65 osób, 

82,28%) udzieliła odpowiedzi twierdzącej, 11 osób (13,92%) zaprzeczyło, 3 osoby (3,8%) 

zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. 

 
Zapytano także o ocenę poziomu wsparcia dziecka z trudnościami edukacyjnymi. Odpowiedzi 

kształtowały się następująco: 28 osób (35,44%) – bardzo dobrze, 24 osoby (30,38%) – 

dobrze, 3 osoby (3,8%) – dostatecznie, 2 osoby (2,53%) – niedostatecznie, 24 osoby (30,38%) 

– nie ma zdania na ten temat. 

 

 
Ostatnie pytanie zadane rodzicom brzmiało: „Jeśli według Pana/Pani wsparcie dziecka 

z trudnościami edukacyjnymi jest niewystarczające, to jakie dodatkowe działania przedszkole 

powinno wdrożyć?” Odpowiedziało na nie 9 ankietowanych (pisownia oryginalna): 

- „zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej” 

- „Zajęcia z psychologiem” 

- „Uważam, że dziecko powinno pracować 15min dziennie sam na sam z wychowawcą 

przedszkolnym, gdyż przy innych dzieciach w tym czasie bawiących się na sali nie jest w 

stanie się skupić i przyswajać wiedzy w odpowiedni sposób.” 

- „Lepsza komunikacja nauczyciel - rodzic.” 

- „Na podstawie piosenek, których uczy się w przedszkolu i wyśpiewuje w domu, zauważam, 

że nie zna tekstu, wstawia zamienne nawet nieistniejące słowa. Znaczy to również, że nie 
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rozumie o czym śpiewa. Chciałabym, żeby nauczyciel, upewniał się, że dziecko poznaje tekst 

piosenki, oraz dostawać informację o piosenkach czy wierszach, jakich się uczy, wówczas 

mogę wyłapać to w domu. Chciałabym dostać sygnał od nauczyciela, że uczą się literki, czy 

cyferki, a może nawet zadanie do domu np. do pokolorowania, obrysowaniu, wycinania. 

Praca zlecona przez nauczyciela, jest bardzo ważna dla dzieci.” 

- „Więcej informacji zwrotnej od wychowawców, pisemne opinie o dziecku” 

- „Powinno więcej rozmawiać z dzieckiem o różnych trudnościach np dlaczego jest wstydliwe 

czy zamknięte w sobie, czy ma jakiś problem, czasami na problem. U dziecka składa. Się 

wiele czynników” 

- „Wsparcie dziecka jest wystarczające.” 

 

Podsumowując wyniki ankiety dla rodziców można stwierdzić, że pozytywnie 

oceniają oni starania nauczycieli w zakresie rozpoznawania trudności edukacyjnych u dzieci 

oraz, że właściwie wspierają swoich wychowanków. Większość ocenia współpracę z 

przedszkolem dobrze i bardzo dobrze. Część rodziców natomiast twierdzi, że nie została 

zapoznana z arkuszem obserwacji oraz nie otrzymuje od nauczycieli informacji zwrotnej na 

temat postępów dziecka. 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

 

O ocenę poziomu działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów w celu 

wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi zostali poproszeni również nauczyciele. Oni 

również odpowiadali na pytania w przygotowanej dla nich anonimowej ankiecie (18 osób). 

 

Nauczyciele wskazali sposoby rozpoznawania potrzeb edukacyjnych u dzieci? 

(możliwość wyboru wielu odpowiedzi): analizę orzeczeń i opinii wskazało 15 osób (83,3%), 

obserwację bieżącą 18 (100%), analizę wytworów dziecka 14 osób (77,8%), prowadzenie 

obserwacji pedagogicznej/ diagnozy 17 (94,4%), rozmowy z rodzicami oraz konsultacje ze 

specjalistami 16 osób (88,9%). 

 
 

Zapisano także inne sposoby rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci (pisownia 

oryginalna):  

- „konsultacje ze specjalistami z APSu” 

- „rozmowy z nauczycielami z grupy oraz prowadzącymi zajęcia dodatkowe” 

- „Literatura specjalistyczna, warsztaty, szkolenia.” 

Zapytano również, czy poszczególni nauczyciele mają w swoich grupach 

wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (5 nauczycieli 

45,5% udzielających odpowiedzi na to pytanie), orzeczenie o niepełnosprawności (3 
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nauczycieli 27,3% udzielających odpowiedzi na to pytanie), opinię o potrzebie objęcia 

dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną (9 nauczycieli, 81,8% udzielających 

odpowiedzi na to pytanie). 

 
 

Na kolejne pytanie: „Czy wśród pozostałych dzieci w Pani grupie rozpoznano 

trudności edukacyjne?” 13 osób (72,2%) odpowiedziało twierdząco, 5 osób (27,8%) 

zaprzeczyło. 

 
Zapytano nauczycieli o ich działania podejmowane w celu wspierania dzieci z 

trudnościami edukacyjnymi. Odnotowano 16 odpowiedzi (pisownia oryginalna): 

- „Skierowanie do poradni. Stworzenie planu pracy z dzieckiem” 

- „zajęcia indywidualne i w zespole, rozmowy, ćwiczenia, dodatkowe karty pracy” 

- „Indywidualna praca rano i po popołudniu, współpraca z rodzicami w celu niwelowania 

trudności”  

- „Bieżące rozmowy z rodzicami, praca indywidualna według planów, współpraca ze 

specjalistami, przekazanie rodzicom wskazówek do pracy w domu” 

- „Pracę wyrównawczą indywidualną lub w małej grupie.” 

- „Rozmawiam z dziećmi, sprawdzam, czy rozumieją aktualnie omawiane tematy. 

Przygotowuję dla nich dodatkowe zadania i ćwiczenia wspierające ich rozwój.” 

- „praca indywidualna lub zespołowa według planów pracy dzieci z potrzebami 

edukacyjnymi” 

- „dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka, 

realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu, konsultacje ze specjalistami, konsultacje z 

rodzicami, współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną” 

- „Wprowadzanie zajęć poprawiających motorykę małą podczas swobodnej zabawy, 

wprowadzenie bajek terapeutycznych, prowadzenie zajęć metodą Knilla, indywidualna praca 

z dzieckiem” 
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- „Stwarzam plany pracy zespołowej oraz indywidualnej z zakresu trudności i pracuje 

indywidualnie z dzieckiem/lub małej grupie” 

- „praca w ranku i popołudniu, dostosowanie wymagań do możliwości dziecka” 

- „codzienna praca z dzieckiem w grupie i indywidualnie, skierowanie dziecka na konsultacje 

do poradni” 

- „Praca zespołowa i indywidualna” 

- „Kontakty z rodzicami, ze specjalistami, obserwacje bezpośrednie, plany pracy z dziećmi w 

domu, praca indywidualna i zespołów w przedszkolu, kierowanie dzieci do specjalistów i 

poradni oraz na warsztaty wspierające rodziców i dzieci. Organizowanie zabaw, gier, 

dostosowanie ich do potrzeb dzieci, czytanie bajek terapeutycznych. Organizacja kącików 

terapeutycznych, przygotowanie pomocy i materiałów itp.” 

- „Plany indywidualnej i zespołowej pracy z dziećmi wspomagające ich rozwój (zestawy 

ćwiczeń) w porankach i popołudniami.” 

- „Indywidualne zajęcia dostosowane do niego” 

Nauczyciele wskazali specjalistów, z którymi współpracują wspierając dzieci: 

logopeda (17 osób, 94,4%), psycholog (18 osób, 100%), nauczyciel wspierający (5 osób, 

27,8%). Dwie osoby dopisały psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 
 

 

Ankietowani nauczyciele opisali na czym polega ich współpraca ze specjalistami (pisownia 

oryginalna): 

- „Prowadzenie zajęć przez specjalistów, zasięganie ich pomocy i opinii” 

- „spotkania zespołu, konsultacje bieżące, omówienie trudności, wniosków do dalszej pracy” 

- „Konsultacje pedagogiczne, proponowanie rozwiązań, materiały, polecane szkolenia” 

- „Rozmowy, konsultacje, prośby o obserwacje dzieci, wspólne rozmowy z rodzicami, 

otrzymywanie wskazówek do pracy z dzieckiem” 

- „Rozmowy, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń.” 

- „Konsultuję się z Logopedą i Psychologiem i uzgadniamy, które dzieci potrzebują 

dodatkowej pomocy i wsparcia. Wskazane dzieci uczęszczają na zajęcia do Logopedy lub/i 

Psychologa” 

- „na wymianie swoich obserwacji i opinii” 

- „konsultacje, obserwacje, spotkania z rodzicami,” 

- „Polegała na wymianie informacji i spostrzeżeniami odnośnie dziecka oraz dalszymi 

metodami pracy” 

- „Przekazywanie informacji bieżących, prośbą o obserwację, rozmowa, wsparcie, rady” 

- „psycholog: konsultacje w sprawie trudności u dziecka, sposobu ich rozwiązania, porady w 

sprawie skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie specjalisty 
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w kontaktach z rodzicami logopeda: bieżąca informacja na temat postępów dziecka, 

konsultacje dotyczące prowadzonych w grupie ćwiczeń nauczyciel wspierający: codzienna, 

bieżąca praca dotycząca dostosowania wymagań do możliwości dziecka, konsultacje,.” 

- „Rozmowy o dziecku” 

- „wzajemna wymiana doświadczeń i obserwacji, sugestie co do dalszej współpracy” 

- „Konsultacje, rozmowy, wymiana doświadczeń” 

- „Rozwiązywanie problemów, konsultacje, rozmowy.” 

- „Dbając o prawidłowy rozwój dziecka podejmowałam współpracę ze specjalistami 

pracującymi w przedszkolu (logopeda, psycholog,). W miarę możliwości omawialiśmy 

wspólnie ze specjalistami postępy i trudności dzieci.” 

- „Specjaliści zabierają dzieci na indywidualne zajęcia po których omawiamy na bieżąco 

problemy i osiągnięcia” 

Nauczyciele mieli możliwość oceny swojej współpracy ze specjalistami. Wszyscy 

ocenili ją pozytywnie (pisownia oryginalna): 

- „Bardzo dobrze” 

- „Bardzo dobrze” 

- „współpraca układa się dobrze” 

- „Współpraca jest na najwyższym poziomie jakości, jest bardzo efektywna i wiele wnosi do 

mojego warsztatu pracy” 

- „Dobrze” 

- „Współpracuję z Logopedą i Psychologiem i bardzo cenię sobie ich wsparcie oraz pracę, 

którą wykonują.” 

- „bardzo dobrze, na bieżąco” 

- „Bardzo dobrze.” 

- „Bardzo dobre” 

- „Bardzo Dobrze” 

- „bardzo dobrze, trafne uwagi, dobry kontakt” 

- „Współpraca układa się prawidłowo, specjaliści służą wsparciem. Zauważalna jest zbyt mała 

liczba godzin psychologa w przedszkolu, w tym za mało godzin na obserwacje dzieci w 

grupie.” 

- „Dobrze” 

- „Współpraca ze specjalistami jest bardzo dobra. Spotkania, konsultacje, rozmowy odbywają 

się często. Problemy rozwiązywane są na bieżąco i według potrzeb.” 

- „Uważam, że współpraca przebiega dobrze. Ustalamy jeden tor działań, omawiamy 

postępy dzieci i trudności, zastanawiamy się co możemy jeszcze wspólnie zadziałać” 

  

Zapytani o współpracę z rodzicami dzieci wskazującymi trudności edukacyjne nauczyciele 

odpowiedzieli (pisownia oryginalna): 

- „Rozmowy z rodzicami, informowanie na temat postępów dziecka oraz realizacji planów 

pracy zespołowej” 

- „rozmawiam, zachęcam do wspólnych ćwiczeń, spędzania czasu z dzieckiem i rozmawiania 

z nim” 

- „Rozmowy, wymiany spostrzeżeń, szukanie wspólnych rozwiązań, proponowanie 

konkretnych działań edukacyjnych” 

- „Rodzice otrzymali wskazówki i zadania do pracy w domu, bieżące rozmowy, wspólne 

spotkania że specjalistami” 

- „Nie dotyczy” 

- „Rozmawiam z rodzicami, przedstawiam im problemy dziecka i osiągnięcia. Zachęca w 

razie potrzeby do skorzystania z dodatkowej pomocy specjalistów, np. do pójścia do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej itp.” 



- „rodzice otrzymali materiały do pracy w domu z dzieckiem, rozmowy indywidualne, 

wymiana swoich obserwacji - postępów i trudności” 

- „Bieżące konsultacje, spotkania, prowadzenie korespondencji, omawianie obserwacji, 

informowanie rodziców o trudnościach i postępach dziecka, przygotowanie ćwiczeń do pracy 

z dzieckiem w domu, odsyłanie do specjalistów w razie potrzeby.” 

- „Spotkania, oraz konsultacje telefoniczne” 

- „Przekazuje zakres ćwiczeń również do domu, omawiam dana sytuację oraz sposób pracy i 

postępy” 

- „omówione zostały wyniki obserwacji dziecka, przekazane wskazówki do pracy z 

dzieckiem, rodzice informowani są o postępach” 

- „częste rozmowy, plan pracy w domu, karty pracy, propozycję ćwiczeń do domu” 

- „Rozmowy, przekazywanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu” 

- „Na bieżąco przekazywanie informacji o trudnościach jak i sukcesach dziecka, konsultacje, 

rozmowy, spotkania, przekazywanie materiałów do pracy z dzieckiem w domu, kierowanie do 

specjalistów, na warsztaty, pisanie opinii według potrzeb, zapraszanie na zabawy integracyjne 

i zajęcia otwarte, omawianie diagnozy i obserwacji pedagogicznej, zeszyt informacyjny, karty 

pracy dla dzieci, literatura specjalistyczna, zachęcanie do udziału opcjach grupowych czytanie 

bajek, spotkania rodzicielskie itp..” 

- „Rozmowy indywidualne, wg potrzeb Rodziców, przygotowywanie zestawu ćwiczeń do 

pracy z dzieckiem w domu, dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- 

wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego, przekazywanie wiedzy na temat 

funkcjonowania dziecka w przedszkolu na bieżąco, tworzenie partnerskich relacji pomiędzy 

rodzicami a środowiskiem przedszkolnym” 

- „Rozmowy indywidualne” 

Nauczyciele oceniają tę współpracę najczęściej dobrze i bardzo dobrze. 

 

Zdecydowana większość nauczycieli (17 osób, 94,4%) przekazała rodzicom zalecenia 

i zadania do pracy z dzieckiem w domu (jeden nauczyciel wybrał odpowiedź „nie dotyczy”). 

 
  

Wszyscy nauczyciele zaproponowali rodzicom inne działania mające na celu wspomaganie 

dziecka. 

Serie1 
Tak 
17 

94,44% 

 
 Serie1 

Nie dotyczy 
1 

5,56% Tak 

Nie 

Nie dotyczy 



 
Propozycje  te to: (pisownia oryginalna): 

- „Zajęcia ze specjalistami, kontakt z poradnią” 

- „tak, wspólne wychodzenie w miejsca publiczne i spędzanie czasu z dzieckiem, konsultacje 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej” 

- „Diagnoza z zakresu SI” 

- „Wizytę w poradni psychologiczno- pedagogicznej, konsultacje że specjalistami, trening 

umiejętności wychowawczych” 

- „Np. udanie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub wykonanie badania słuchu 

albo diagnozy SI.” 

- „współpraca ze specjalistami – systematyczna” 

- „Zachęcam rodziców go konsultacji ze specjalistami przedszkolnymi oraz pracującymi w 

poradni na Marywilskiej.” 

- „W jaki sposób reagować na trudne zachowania dziecka, oraz odnośnie odżywiania dziecka” 

- „Zajęcia, aktywne spędzanie czasu, poświęcenie czasu dziecku” 

- „wizyta w poradni psychologiczno – pedagogicznej” 

- „konsultacje w poradniach” 

- „Kontakt z poradnia psychologiczno-pedagogiczną” 

- „Warsztaty dla rodziców, literaturę specjalistyczną, skierowanie do poradni na badania, 

dodatkowe karty pracy dla dzieci w domu, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, zeszyty do pracy 

w domu z dziećmi, wizyta u lekarza okulisty,” 

- „Ćwiczenia poprzez zabawę czy to w domu czy placu zabaw”. 

 Z ankiety wynika, że 8 nauczycieli współpracuje z innymi placówkami, specjalistami 

(spoza naszego przedszkola) zaangażowanymi we wsparcie dzieci z trudnościami 

edukacyjnymi (50% udzielających odpowiedzi na to pytanie).  

 
Tak odpowiadali na pytanie z kim współpracują i jak tę współpracę oceniają (pisownia 

oryginalna): 

- „Dobrze” 
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0 

0,00% 

Tak 

Nie 

Serie1 
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- „dobrze, przynosi pozytywne efekty” 

- „Terapeuci SI z innych placówek, bardzo dobrze oceniam współpracę proponują bardzo 

ciekawe metody i formy pracy” 

- „Współpracuję z poradnią P-P przy ul. Marywilskiej. Psycholog z tej poradni konsultował ze 

mną dwa przypadki dzieci, z którymi ja również pracuję.” 

- „Pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Marywilskiej” 

- „Dobrze.” 

- „znajomy psycholog z dużym doświadczeniem” 

- „Poradnia PP ul. Marywilska. Ocena średnia” 

- „Jeżeli jest taka potrzeba to do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 21.” 

Na zakończenie zapytano nauczycieli o działania, które można byłoby jeszcze podjąć w 

naszym Przedszkolu, by proces wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi przyniósł 

lepsze efekty (pisownia oryginalna): 

- „Myślę że robimy bardzo dużo” 

- „dodatkowe zajęcia z integracji sensorycznej, gdyż dużo dzieci ma problem. więcej godzin 

na zajęcia z psychologiem i logopedą” 

- „Dalsze prowadzenie zajęć z terapii SI z dziećmi, które tego potrzebują. Więcej pomocy do 

sal z zakresu SI. Wyposażenie sali w "domek wyciszający", szczególnie w grupach gdzie 

znajdują się dzieci z potrzebami edukacyjnymi, wyposażenie o kocyk obciążeniowy, 

kamizelki terapeutyczne obciążeniowe, zajęcia TUS z psychologiem” 

- „Szkolenia związane że wspieraniem dziecka z trudnościami” 

- „Więcej zajęć indywidualnych.” 

- „Mniej konieczności zajmowania się dokumentami i dokumentacją. Wtedy będzie więcej 

czasu dla nauczycieli na pracę z dziećmi i przygotowywanie ciekawych materiałów do pracy. 

Zamiast nieustannego pisania planów, sprawozdań i poprawiania ich.” 

- „Mniej dzieci w grupach po południu. Zwiększone godziny oddziałów, aby można było 

realizować plan indywidualny pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aby 

nauczyciel był dłużej w swojej grupie sam .” 

- „Uważam, że nasza placówka podejmuje już wszystkie możliwe działania w zakresie 

wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi.” 

- „Opracować system wsparcia nauczyciel-dyrekcja-instytut typu Miejski Ośrodek pomocy 

społecznej” 

- „stałe monitorowanie postępów dzieci, ścisła współpraca między nauczycielem, specjalistą i 

rodzicem” 

- „Zwiększyć liczbę godzin pracy psychologa, terapeuty ręki, zajęć z zakresu SI. Zatrudnić 

nauczyciela terapeutę pedagogicznego, przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli dotyczące 

pracy z dzieckiem z problemami społeczno-emocjonalnymi.” 

- „Większa liczba nauczycieli wspierających” 

- „przeznaczenie większej ilości czasu na pracę wyrównawczą z dzieckiem, kosztem 

"papierologii" i innych czynności dodatkowych” 

- Warsztaty dla rodziców. Konsultacje logopedyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem 

rodziców z mojej grupy.” 

- „Być może dobrym pomysłem były by spotkania (warsztaty) ze specjalistami poruszającymi 

różne problemy w celu pedagogizacji Rodziców.” 

- „Częstsze zajęcia indywidualne ze specjalistami” 

 

Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że nauczyciele w swojej pracy wykorzystują wiele 

sposobów rozpoznawania trudności edukacyjnych u dzieci (analizę orzeczeń i opinii, 

obserwację bieżącą, analizę wytworów dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej/ 

diagnozy, rozmowy z rodzicami oraz konsultacje ze specjalistami). Podejmują wiele działań 



w celu wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wśród nich najczęściej podawanym 

jest praca indywidualna i zespołowa z dziećmi, a także rozmowy z rodzicami. W celu 

wspierania dzieci z trudnościami nauczyciele ściśle współpracują ze specjalistami. 

Współpraca jest oceniana jako efektywna przynosząca zarówno nauczycielom jak i dzieciom 

wiele korzyści. Z ankiet wynika, że zdecydowana większość rodziców dostała od nauczycieli 

wytyczne, wskazówki do pracy w domu. Nauczyciele pozytywnie oceniają współpracę z 

rodzicami dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Część nauczycieli wskazuje na potrzebę 

zwiększenia liczby godzin specjalistów, a także w związku z łączeniem grup w godzinach 

popołudniowych i w związku z tym liczne grupy, na brak możliwości indywidualnej przy z 

dziećmi. Połowa nauczycieli wskazała, że współpracuje z placówkami zajmującymi się 

wsparciem dziecka z trudnościami edukacyjnymi. Kadra pedagogiczna wskazuje także 

potrzebę warsztatów na temat niwelowania problemów edukacyjnych. 

 

ZBIORCZE PODSUMOWANIA Z REALIZACJI PLANÓW PRACY 

INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI 

EDUKACYJNYMI. 

 

Dzieci z trudnościami edukacyjnymi i podjęte wobec nich działania oraz efektywność 

udzielanej pomocy 

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

 

GRUPA I 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci w 

danych zakresach  

Zakres społeczno- 

emocjonalny - 3 dzieci 

Wsparcie społeczno-emocjonalne poprzez: 

-czytanie książek i omawianie postępowania bohaterów 

-odgadywanie emocji na podstawie obrazków 

-rozmowa na temat własnych uczuć, emocji, zachowania 

-przestrzeganie zasad kodeksu grupowego, stosowanie form 

grzecznościowych   

-zabawy z wykorzystaniem metody dramy (wchodzenie w 

role) 

-inne sposoby radzenia sobie ze złością np. przedzieranie 

gazet, ugniatanie gniotka, uderzanie w masę solną 

Praca grupowa w zakresie 

usprawniania narządów 

mowy - 6 dzieci 

Kształtowanie prawidłowej mowy  

Kształtowanie prawidłowego toru oddechu 



Praca grupowa w zakresie 

usprawniania motoryki 

małej- 3dzieci 

Usprawnianie małej motoryki poprzez: 

-układanie obrazków z części 

-gry i układanki dydaktyczne 

-rysowanie, odwzorowywanie kształtów, kolorowanie 

obrazków (zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt kredki i 

nacisk) 

-ustalanie kierunku położenia przedmiotów w przestrzeni 

-lepienie z plasteliny, różnych mas 

-wydzieranki, wycinanie nożyczkami 

-nawlekanie koralików, robienie kulek z bibuły, zabawy 

paluszkowe 

 

Trudności dzieci pod względem usprawniania narządów mowy wymagają dalszej pracy z 

logopedą. 

Trudności dzieci pod względem usprawniania motoryki małej poprawiły się jednej z 

dziewczynek. U pozostałych dzieci widać poprawę, mimo to należy w dalszym ciągu 

kontynuować podjęte działania. 

Trudności dzieci w zakresie wsparcia emocjonalno-społecznego poprawiły się, chłopcy stali 

się bardziej otwarci, chętni do rozmowy, wykazującymi dużą pozytywną aktywność w 

kontaktach z innymi osobami. Trudności wychowawcze pojawiły się natomiast u 2 chłopców  

(lekceważący stosunek do nauczyciela, nieprzestrzeganie zasad grupowych, brak reakcji na 

złe zachowanie) oraz znaczne pogorszenie jednego z dzieci (duża agresja w stosunku do 

nauczycieli oraz innych dzieci, bicie, plucie, szarpanie, kopanie, popychanie, rzucanie 

przedmiotami, nieprzestrzeganie zasad grupowych, problemy z koncentracją uwagi, 

nadmierna aktywność w obrębie kończyn dolnych). Mama chłopca odmawia współpracy z 

nauczycielami. 

 

GRUPA II 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach  

 

 

8 

 

 Ćwiczenie aparatu mowy  

 Zakres pomocy w zakresie umiejętności społecznych  

 Rozmowy indywidualne  

 Rozmowy z mamą  

 Poświęcenie dziecku więcej uwagi  

 

Trudności u dzieci wytypowanych w I semestrze zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego 

semestru. Dzieci, które uczęszczały do Pani logopedy mają wyraźniejszą mowę. 

Dziecko w zakresie umiejętności społecznych należy objąć wsparciem w kolejnym rokiem 

szkolnym, ponieważ wymaga pracy. 

 

GRUPA III 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z 

poszczególnymi 

trudnościami 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci w 

danych zakresach 



edukacyjnymi 

8 Ćwiczenia usprawniające motorykę małą 

-Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy 

-Ćwiczenia wpływające na rozwój sfery poznawczej 

-Ćwiczenia usprawniające rozwój sfery społecznej 

-Ćwiczenia mające na celu zmniejszenia napięcia w okolicy 

dłoni 

- Zajęcia z SI z terapeutą 

 

Nastąpiła widoczna poprawa funkcjonowania: 

 polepszenie drobnych ruchów rąk 

 zmniejszenia napięcia w okolicy dłoni 

 usprawnienie narządów mowy 

 poszerzenie sfery poznawczej 

 usprawnienie rozwoju sensomotorycznego 

 poprawa funkcjonowania sfery społecznej 

 

GRUPA IV 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Usprawnianie narządów mowy 

Rozwijanie motoryki małej 

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych 

Rozwijanie umiejętności społecznych 

 

Rozwijanie kompetencji językowych,  

wzbogacanie słownictwa w języku polskim 

 

Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia warg, 

języka, policzków,  

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

ćwiczenia oddechowe i zabawy dźwiękonaśladowcze 

 Dzieci wytypowane do pracy indywidualnej w I i II semestrze znacznie poprawiły swoje 

funkcjonowanie w grupie przedszkolnej: 

- Chłopiec zaczął bawić się z dziećmi, rozmawiać, komunikować swoje potrzeby. Chłopiec 

jest nieśmiały, jednak coraz swobodniej czuje się w grupie, aktywnie bierze udział w 

zajęciach, występuje na przedstawieniach. Dołącza do zabaw z dziećmi i aktywnie w nich 

uczestniczy. Zajęcia z psychologiem zakończono, dalsze rozwijanie kompetencji społecznych 

następuje w grupie. 

- Chłopiec bardzo się usamodzielnił (korzysta z toalety, sam się rozbiera, próbuje sam się 

ubierać i zakładać buty, ustawia się w pary). Niestety chłopiec nie zaczął mówić, wyraża 

swoje emocje krzykiem, czasem pokazuje co chce. W ostatnich tygodniach zaczął próbować 

zup, drugiego dania, a z kanapek sam zdejmuje to, czego nie chce zjeść. Jest to duży postęp, 

gdyż dotychczas jeśli chłopiec zobaczył na talerzu cokolwiek innego niż chleb/bulkę 

odpychał talerz i się złościł, czasem rzucał krzesłami i szczypał dziecko siedzące najbliżej. 

Zaczyna również powtarzać proste słowa, chętniej bierze udział w zabawach plastycznych i 



sensoplastycznych (początkowo nie chciał). 

 Chłopiec rozwija swoje umiejętności komunikowania się w języku polskim, śpiewa piosenki 

po polsku oraz recytuje wiersze. Niestety regres można zaobserwować po dłuższej 

nieobecności dziecka w przedszkolu. 

- troje dzieci zakwalifikowanych do pracy zespołowej w zakresie usprawniania aparatu 

artykulacyjnego, chętnie wykonują ćwiczenia, współpracują. Efekty musi ocenić logopeda. 

 

GRUPA V 

Liczba dzieci poniżej przeciętnej /z 

 poszczególnymi trudnościami 

edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania 

rozwoju dzieci  w danych zakresach 

Poniżej przeciętnej – 1 dziecko, 

zakwalifikowane do pracy w zakresie: - 

motoryka mała i duża, rozwój fizyczny, 

koncentracja uwagi, rozwój społeczno-

emocjonalny (uspołecznianie, współpraca w 

grupie), edukacja matematyczna, 

usprawnianie mowy. 

 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających funkcje motoryki małej – 

ćwiczenia manualne i grafomotoryczne. 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających funkcje motoryki dużej – 

ćwiczenia usprawniające rozwój fizyczny i 

sprawność w tym zakresie. 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających koncentrację uwagi, 

pomagających w skupieniu się i 

wymagających uważności np. ćwiczeń typu 

odszukiwanie wskazanych elementów, 

układania puzzli, obrazków). 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań z zakresu 

matematyki, nauka liczenia i przeliczania, 

układania rytmów, usprawnianie myślenia 

matematycznego. 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających rozwój społeczny i 

emocjonalny. Rozmowy o emocjach, 

wspólne zabawy, włączanie w grupę 

rówieśników, zwracanie uwagi na właściwe 

zachowania, pomoc w przystosowaniu się 

do grupy, do panujących w niej zasad itp. 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających aparat mowy, ćwiczeń 

artykulacyjno – ortofonicznych, motoryki 

narządów artykulacyjnych, oddechowych 

(będących w zgodzie z zaleceniami 

logopedy pracującego z dziećmi w 

przedszkolu). 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających rozwój mowy, 

wpływających na poprawność i bogactwo 

wypowiedzi, na umiejętność poprawnego 

formułowania zdań i wyrażania swoich 

myśli. 

Usprawnianie funkcji motorycznych 

(motoryka mała) – 4 dzieci 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających funkcje motoryki małej – 



  ćwiczenia manualne i grafomotoryczne. 

Usprawnianie motoryki dużej – 1 dziecko - Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających funkcje motoryki dużej – 

ćwiczenia usprawniające rozwój fizyczny i 

sprawność w tym zakresie. 

Usprawnianie koncentracji uwagi – 2 dzieci - Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających koncentrację uwagi, 

pomagających w skupieniu się i 

wymagających uważności np. ćwiczeń typu 

odszukiwanie wskazanych elementów, 

układania puzzli, obrazków). 

Usprawnianie funkcji społeczno-

emocjonalnych – 4 dzieci 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających rozwój społeczny i 

emocjonalny. Rozmowy o emocjach, 

wspólne zabawy, włączanie w grupę 

rówieśników, zwracanie uwagi na właściwe 

zachowania, pomoc w przystosowaniu się 

do grupy, do panujących w niej zasad itp. 

Usprawnianie umiejętności 

matematycznych – 1 dziecko 

- Wykonywanie ćwiczeń i zadań z zakresu 

matematyki, nauka liczenia i przeliczania, 

układania rytmów, usprawnianie myślenia 

matematycznego. 

Usprawnianie aparatu mowy – 12 dzieci - Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających aparat mowy, ćwiczeń 

artykulacyjno – ortofonicznych, motoryki 

narządów artykulacyjnych, oddechowych 

(będących w zgodzie z zaleceniami 

logopedy pracującego z dziećmi w 

przedszkolu). 

Usprawnianie mowy – 2 dzieci - Wykonywanie ćwiczeń i zadań 

usprawniających rozwój mowy, 

wpływających na poprawność i bogactwo 

wypowiedzi, na umiejętność poprawnego 

formułowania zdań i wyrażania swoich 

myśli. 

W tym roku szkolnym, w oddziale stworzonych zostało 7 zespołów do pracy wyrównawczej. 

Należące do nich dzieci poza wcześniej wspomnianym chłopcem nie miały takich trudności 

edukacyjnych i nie były poniżej przeciętnej w odniesieniu do podstawy programowej 

przewidzianej dla 4-latków. 

Trudności u chłopca, który wytypowany był do pracy wyrównawczej ze względu na trudności 

edukacyjne poniżej przeciętnej zmniejszyły się. Nastąpił rozwój na każdej właściwie 

płaszczyźnie edukacyjnej. U chłopca widoczny jest systematyczny wzrost umiejętności, który 

jednak nie dorównuje nadal do poziomu grupy, ale jest pozytywny i dobrze rokuje na 

przyszłość. Widać poprawę w: 

         motoryce małej i dużej (rozwoju fizycznym), 

         koncentracji uwagi, 

         rozwoju społeczno-emocjonalnym (uspołecznieniu i współpracy w grupie 

czy parach), 

         edukacji matematycznej 

         usprawnianiu mowy i wymowy 



U pozostałych dzieci z zespołów do pracy wyrównawczej również widać postępy. Poprawiły 

się u większości: 

 motoryka mała, grafomotoryka, 

 rozwój społeczno-emocjonalny (szczególnie uspołecznienie i współpraca w grupie i 

parach oraz okazywanie uczuć i emocji) 

 mowa i wymowa, choć prawidłowa artykulacja wymaga u niektórych dalszej pracy z 

logopedą 

 najsłabiej wypada koncentracja uwagi i ta dziedzina wymaga chyba najbardziej 

dalszej pracy, choć i tu były postępy. 

U jednego z dzieci, który w tym roku szkolnym wytypowany były do pracy nad poprawą 

motoryki małej, zaobserwowano w trakcie roku słaby rozwój na innych płaszczyznach 

edukacyjnych. Chłopiec często był nieobecny w przedszkolu z powodu chorób lub wyjazdów 

rodzinnych, gdy jednak przychodził do przedszkola, na ogół nie chciał uczestniczyć w 

zajęciach prowadzonych w grupie zarówno dydaktycznych jaki i grach, zabawach ruchowych, 

pracach plastycznych, zajęciach muzycznych i innych prowadzonych przez nauczycielki z 

grupy lub osoby z zewnątrz. Czasem nie chciał współpracować z innymi dziećmi zarówno w 

grupie, jak i w parach mimo zachęt ze strony nauczycieli. Zainteresowany był przeważnie 

zabawkami, które są w sali grupy. Zdarzało się, że mimo wyraźnej prośby nauczycielki, 

odłączał się od grupy podczas posiłków lub zajęć i szedł do zabawek. 

 

GRUPA VI 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach  

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie motoryki 

dużej i małej, edukacji matematycznej oraz rozwoju mowy i 

myślenia. Praca indywidualna oraz zespołowa z dziećmi, 

współpraca ze specjalistami oraz rodzicami. 

     

Dzięki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy wyrównawczej oraz współpracy ze 

specjalistami zakres trudności edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych występujących w 

ubiegłym semestrze zmniejszył się. U dzieci widoczna jest poprawa w zakresie: 

- Rozwoju mowy ( widoczna jest poprawa w wymowie dzieci, sprawniej posługują się 

narzędziami mowy, zanikają zaburzenia płynności mowy) 

- Rozwoju społecznego ( dzieci chętniej ze sobą współpracują, rozumieją potrzeby innych, 

potrafią przyznać się do popełnionego błędu, znają konsekwencje niewłaściwego zachowania) 

-  Motoryki dużej i małej ( przyjmują prawidłową postawę, poprawnie wykonują ćwiczenia 

ruchowej, ich ruchy są bardziej płynne i skoordynowane, rzucają, chwytają oraz podrzucają 

przedmioty, potrafią rysować po śladzie, chętniej podejmują działania plastyczne, prace 

plastyczne bogatą są w szczegóły i kolory) 

 

GRUPA VII 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach. 



Motoryki mała – 5 

 

 

 

1. Usprawniano, rękę i  dłoń poprzez rozwijanie 

umiejętności wycinania, klejenia, lepienia, 

manipulowania małymi przedmiotami. 

2. Usprawniano koordynację oko-ręka 

3. Stosowano wierszowane masażyki, paluszkowe zabawy 

ruchowe, odtwarzanie muzyki ruchem dłoni i rąk. 

4. Dzieci uczęszczają na zajęcia z terapii ręki 

Usprawnianie aparatu mowy 

– 10 

 

1. Stosowano ćwiczenia i zabawy usprawniające aparat 

mowy 

2. Przeprowadzano zabawy rozwijające zmysł słuchu 

3. Dzieci zostały objęte pomocą w zakresie zajęć 

logopedycznych 

Pojęcia matematyczne – 2 

 

1. Dzieci zostały objęte pomocą w zakresie zajęć z 

psychologiem. 

2. Rozwijano umiejętność przeliczania liczebnikami 

głównymi i porządkowymi. 

3. Rozwijano znajomość pojęć związanych z położeniem 

przedmiotów w przestrzeni. 

4. Stosowano zabawy rozwijające kwalifikację 

przedmiotów wg określonej cechy. 

5. Utrwalano umiejętność posługiwania się pojęciami 

dotyczącymi czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro, znajomość 

nazw dni tygodnia, pór roku 

Rozwój społeczno-

emocjonalny – 5 

 

1. wskazywano jak ważna jest współpraca i jak wiele może 

przynieść korzyści, 

2. budowano wiarę we własne siły, chwalono pozytywne 

zachowania 

3. stosowano zabawy pobudzająco wyciszające, 

4. dzieci słuchały baśni, oceniały postępowanie bohatera, 

wskazywały pozytywne postaci 

5. wdrażano dzieci do przestrzegania zasad i reguł podczas 

gier planszowych, 

6. stosowano metodę relaksacji, 

7. prowadzono pogadanki na temat zachowania, 

8. nawiązano współpracę z rodzicami, na bieżąco 

informowano o zachowaniu dziecka w grupie 

Koncentracja i 

spostrzeganie - 3 

 

1. dzieci zostały objęte wsparciem psychologa 

2. prowadzono zabawy wymagające koncentracji i 

skupienia uwagi 

3. usprawniano zmysł wzroku, słuchu, a także koordynację 

ruchowo-wzrokowo-słuchową 

4. zachęcano w czasie zabaw do układania puzzli, 

pociętych obrazków, gry w dooble 

Motoryka mała: 

1. Sprawniejsze posługiwanie się nożyczkami 

2. Odpowiedniejszy nacisk narzędzia pisarskiego na kartkę papieru 

3. Lepsza koordynacja oko-ręka 

4. Dokładniejszy rysunek po śladzie 

Usprawnianie aparatu mowy: 

1. Wyrazistsza wymowa, 



2. Poprawniejsza artykulacja poszczególnych głosek  

Pojęcia matematyczne  

1. Lepsza orientacja w przestrzeni – określanie za pomocą przyimków 

położenia przedmiotów w przestrzeni 

2. Sprawniejsze dodawanie i odejmowanie na konkretach 

3. Przeliczanie w zakresie 10 i powyżej liczebnikami głównymi oraz 

zwiększenie umiejętności przeliczania liczebnikami porządkowymi 

4. Znajomość pór roku  i dni tygodnia 

           Rozwój społeczno-emocjonalny 

1. Większe rozumienie i przestrzeganie zasad panujących w grupie 

2. Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych  

3. Współpraca dzieci w zespołach 

Koncentracja i spostrzeganie 

1. Coraz dłuższe skupienie się na wykonywanej czynności 

2. Dostrzeganie na ilustracji większej liczby elementów 

3. Lepsze rozumienie zadania do wykonania 

 

U dzieci widać znaczną poprawę. Część dzieci objętych wsparciem ze względu na rozwój 

społeczno-emocjonalny wymaga intensywnego wsparcia w przyszłym roku szkolnym. U 

dwójki dzieci widoczna jest wrażliwość dotykowa, co może powodować trudności w 

przestrzeganiu zasad. 

Mimo postępu największe problemy z przestrzeganiem norm społecznych w stosunku do 

dzieci i dorosłych widoczne są jednego chłopca. Wymaga on stałego wsparcia w tym 

zakresie. Spowodowane jest to częstymi absencjami i brakiem współpracy z rodzicami.  

 

Grupa VIII 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z 

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci w 

danych zakresach  



Motoryka mała i duża: 6 

dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentracja uwagi i 

pamięć: 6 dzieci. 

 

 

 

 

 

Rozwój mowy i myślenia: 

6 dzieci. 

Rozwój mowy: 5 dzieci 

MOTORYKA MAŁA:  
1. Usprawnianie stawu nadgarstkowego i palców rąk. 

2. Usprawnianie ruchu rąk i koordynacji wzrokowo-

ruchowej. 

3. Usprawnianie płynnych ruchów pisarskich, ułatwiających 

opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania 

ołówka. 

4. Kształtowanie zdolności kontrolowania siły nacisku ręki 

dziecka w trakcie pisania, rysowania. 

MOTORYKA DUŻA: 
1. Kształtowanie postawy ciała dzieci. 

2. Zaangażowanie całego ciała lub jego znacznej części (np. 

ręce i nogi) do aktywności ruchowej, jak: chodzenie, 

bieganie, skakanie, czołganie się, itp. 

KONCENTRACJA UWAGI I PAMIĘĆ: 
1. Zadania stawiane dzieciom możliwe do zrealizowania, 

zgodne z poziomem jego rozwoju psychofizycznego. 

2. Podczas rozmów z dziećmi niezbędne było utrzymywanie 

z nimi kontaktu wzrokowego, uważne słuchanie ich oraz 

autentyczne zainteresowanie się ich przeżyciami. 

3. Podkreślanie staranności i dokładności w działaniu. 

ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA: 
1. Nabywanie umiejętności swobodnych wypowiedzi oraz 

wypowiedzi na określony temat (dzieci opowiadają treść 

obrazka, poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy i 

pojęcia). 

2. Dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia 

kształtujące narządy mowy. 

4. Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem 

poszczególnych głosek korzystają z pomocy logopedycznej. 

Po drugim semestrze zauważono u dzieci poprawę w zakresie rozwoju koncentracji uwagi i 

pamięci. Widoczne jest to: 

 w aktywnym udziale w zajęciach dydaktycznych, 

 zabawach badawczych, 

 zabawach konstrukcyjnych, 

 imprezach i uroczystościach przedszkolnych, 

 dzieci chętnie i często oglądają książeczki, z ochotą słuchają bajek czytanych przez 

nauczycielkę, dobrze opanowały pamięciowo kilka wierszyków i piosenek. 

Poprawę zauważono również w zakresie rozwoju motoryki małej i dużej. 

Widoczna jest ona w: 

 kartach pracy wykonywanych przez dzieci (proste karty grafomotoryczne) 

 codziennym rysowaniu, kolorowaniu 

 pracach manualnych, plastycznych 

 jedzeniu, piciu 

 ćwiczeniach kończyn górnych (zabawy paluszkowe) 

 wchodzeniu po schodach 

 zabawach ruchowych 

Jeśli chodzi o rozwój mowy i myślenia to poprawa w tym kierunku najbardziej widoczna jest 

u jednego chłopca. Jego mowa jest w miarę już zrozumiała dla nauczyciela, jak również dla 

dzieci, dzięki czemu może łatwiej porozumieć się z rówieśnikami. 



W przypadku pozostałych dzieci nastąpił mały progres, dlatego też praca w tym kierunku 

kontynuowana będzie w kolejnym roku przedszkolnym. 

Oczywiście ważnym elementem pracy nauczyciela w kolejnym roku przedszkolnym będzie 

wspieranie dzieci w niwelowaniu tych trudności. 

 

Grupa IX 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach  

2 - współpraca z psychologiem przedszkolnym, 

-współpraca z logopedą, 

-współpraca z rodzicami, 

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie 

funkcjonowania społecznego, 

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych, 

-rozwijanie mowy u dzieci, 

 Większość dzieci, które zostały wytypowane w I sem. do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poczyniło postępy. U jednej dziewczynki przejawiają się nadal duże trudności 

w rozwoju mowy, utrudniona jest komunikacja z otoczeniem. Z uwagi na niską frekwencję 

dziecka w przedszkolu ciężko jest określić jakie zrobiła postępy.   

Chłopiec przystosował się do grupy rówieśniczej, dosyć chętnie wchodzi do sali, potrzebuje 

dalej wsparcia osób dorosłych, jest głównie obserwatorem na zajęciach, ma kłopoty z 

nawiązywaniem kontaktów z dziećmi. Chłopiec dalej bawi się tylko samolotami, wydaje 

dźwięki lecącego samolotu, ma jedną wybraną kredkę, którą rysuje, zdarza się zaczepiać mu 

dzieci np., dotknąć ręką głowy kolegi lub koleżanki, popsuć czyjąś budowlę z klocków. 

Najprawdopodobniej takie zachowania są wynikiem braku umiejętności porozumiewania się z 

rówieśnikami. Chłopiec na co dzień przebywa z osobami dorosłymi. 

Chłopiec poczynił postępy w funkcjonowaniu w grupie, jest wyraźna poprawa w rozwoju 

mowy. Przejawia jednak jeszcze problemy ze skupieniem uwagi na dłuższą chwilę, jest 

rozproszony. Przejawia problemy z koordynacją ruchową a także w obszarze motoryki małej i 

dużej. Dziecko wykazuje  nieprawidłowy nacisk na kredkę, za słabo ją trzyma. 

Nieprawidłowo posługuje się nożyczkami. 

Pozostałe dzieci objęte współpracą logopedyczną poczyniły postępy w rozwoju mowy. 

 

Grupa X 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach 

2 dzieci -sporządzenie planu pracy indywidualnej do pracy w klasie, 

kontakt z rodzicami celem poinformowania o zauważonych 

trudnościach i przekazanie kopii planu do pracy w domu, 

-praca z dzieckiem -indywidualna lub w małych grupach - w 

ranku oraz popołudniami, 

-nawiązanie współpracy ze specjalistami – psychologiem oraz 

logopedą, 

-udział dziecka w zajęciach logopedycznych i  

psychologicznych, 

-udział dziecka w terapii ręki. 



 

Tak, problemy z dziećmi zmniejszyły się. Widać postępy z zakresu małej motoryki oraz 

funkcji poznawczej. Dzieci wymagają jednak dalszego wsparcia.  

 

Grupa XI 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach  

- Wspomaganie rozwoju 

małej i dużej motoryki – 

liczba dzieci – 5 

- wspomaganie rozwoju 

mowy – liczba dzieci – 11 

- wspomaganie rozwoju 

społeczno- emocjonalnego: 

liczba dzieci – 4 

- wspomaganie rozwoju 

orientacji przestrzennej i 

trening koncentracji uwagi- 

liczba dzieci- 2 

- prowadzenie pracy indywidualnej zgodnie z opracowanymi 

zestawami ćwiczeń we wszystkich możliwych momentach 

dnia 

- indywidualizacja w procesie edukacyjnym- objęcie 

szczególną uwagą dzieci z trudnościami: dodatkowe 

wyjaśnienia, większa pomoc ze strony nauczyciela 

- stawianie zadań do możliwości dzieci 

- współpraca z rodzicami: przekazywanie zestawów ćwiczeń 

do pracy indywidualnej, systematyczne rozmowy na temat 

postępów dziecka, proponowanych formach wsparcia 

- objęcie pomocą dodatkową przez specjalistów pracujących 

w przedszkolu: logopeda, psycholog 

- kierowanie swobodną zabawą dzieci tak, aby poprzez 

zabawę miały możliwość stymulowania swoich 

niedoskonałości 

- prowadzenie zabaw grupowych tak, aby stymulować 

szczególnie koordynację wzrokowo- ruchową dzieci 

 

W większości u wytypowanych dzieci w I semestrze zmniejszyły się trudności między innymi 

w zakresie rozwoju motoryki małej i dużej oraz w rozwoju społeczno-emocjonalnym. 

Widać to szczególnie na uroczystościach grupowych – „Babci i Dziadka”, uroczystość 

zakończenia roku szkolnego. 

Dzieci chętnie wykonują różne prace plastyczne, sami w wolnym czasie kolorują, rysują w  

„kąciku plastycznym”. 

 

GRUPA XII 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej 

/z poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach /proszę opisać ogólnie w punktach, nie 

podawać ćwiczeń/. 

3 Działania wspierające rozwój społeczno-emocjonalny.   

9 Działania wspierające rozwój mowy. 

4 Działania wspierające rozwój malej i dużej motoryki 

3 Działania wpierające rozwój orientacji przestrzennej oraz 

zdolności matematycznych. 

  

Duże postępy możemy zaobserwować w zakresie motoryki małej, dzieci dużo lepiej 

posługują się nożyczkami oraz narzędziami pisarskimi, chwyt u wszystkich dzieci jest 

prawidłowy. Dzieci samodzielnie wykonują prace plastyczne oraz wykonują ćwiczenia 

graficzne (rysowanie po śladzie, rysowanie wg. kodu, proste szlaczki). Regularne ćwiczenia 

rozwijające mowę sprawiły, że dzieci lepiej budują wypowiedzi ustne, omawiają ilustracje 



potrafią nazywać czynności, zwiększył się również zasób słownictwa. Najtrudniejszą okazała 

się być praca zakresie wpierania rozwoju społeczno-emocjonalnego, widać tu również efekty 

(objęci nią chłopcy są zdolni do refleksji nad swym postępowaniem, uczą się radzić 

adekwatnie do sytuacji, chętnie podejmują proponowane im w tym zakresie działania) 

jednakże jest potrzeba by w przyszłym roku szkolnym pracę tą intensywnie kontynuować 

 

GRUPA XIII 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach 

 

8 Praca indywidualna, w małych zespołach, Praca zespołowa 

wyrównawcza i rozwijająca w zakresie: 

Wspomaganie rozwoju motoryki małej 

Wspomaganie rozwoju motoryki dużej 

Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego 

Wspomaganie rozwoju poznawczego 

Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej 

 

Trudności występujące u dzieci z danych zespołów zmniejszyły się, widoczna poprawa : 

- znaczna poprawa w kreśleniu, odwzorowywaniu, pisaniu, trzymaniu narzędzia kreślarskiego 

- zręczniejsze wykonywanie ćwiczeń w zakresie ruchowym 

- opanowanie, wyciszenie, ukojenie emocji 

- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej 

- większe zainteresowanie literami, czytaniem 

 

GRUPA XIV 

1 dziecko 5 letnie 

3 dzieci 6 letnich 

 

GRUPA XV 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami 

edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach 

Wspomaganie rozwoju  

ruchowego 

-motoryka duża / 4 dzieci 

- opracowane ćwiczenia i zabawy, które  

w zależności od typu grupy różniły się stopniem trudności. 

- uzgodnienie z rodzicami rodzaju, kierunku  

i zakresu działań wspólnie realizowanych w przedszkolu i w 

domu 

Wspomaganie rozwoju 

ruchowego – motoryka 

mała / 4 dzieci 

- opracowane ćwiczenia i zabawy, które  

w zależności od typu grupy różniły się stopniem trudności. 

- przekazanie przykładowych ćwiczeń do pracy w domu 

-systematyczne informowanie o trudnościach  

i postępach dziecka 

- karty pracy dla dzieci do domu 

Wspomaganie rozwoju 

mowy 

/ 14 dzieci 

- współpraca z psychologiem i logopedą 

- przekazanie przykładowych ćwiczeń do pracy w domu 

- udział dzieci w bezpłatnych zajęciach z logorytmiki 



Wspomaganie rozwoju 

społecznego i 

emocjonalnego / 5 dzieci 

- uzgodnienie z rodzicami rodzaju, kierunku  

i zakresu działań wspólnie realizowanych w przedszkolu i w 

domu 

- wykorzystywanie  pomocy podczas zabaw ruchowych i 

manipulacyjnych z dzieckiem 

- uczestniczenie nauczyciela w zabawie dziecka, wspieranie i 

pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych niepowodzeń. 

- podkreślanie dobrze wykonanych zadań przez dziecko, 

wzmacnianie poprzez pochwałę słowną. 

- zorganizowanie „dyżurów”- przydzielanie obowiązków (np. 

porządkowanie kącika gier). 

- zachęcanie do zabaw w małych grupach (np. zorganizowanych 

przez nauczyciela „Kąciku gier”. 

 

 

GRUPA XVI 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z 

poszczególnymi 

trudnościami 

edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci w 

danych zakresach  

  

  

  

  

  

9 

Praca indywidualna, w małych zespołach, Praca zespołowa 

wyrównawcza i rozwijająca w zakresie: 

Wspomaganie rozwoju motoryki małej 

Wspomaganie rozwoju motoryki dużej 

Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego 

Wspomaganie rozwoju orientacji przestrzennej oraz 

umiejętności matematycznych 

Wspomaganie rozwoju poznawczego 

Trudności występujące u dzieci z danych zespołów zmniejszyły się, pod względem: 

 poprawy rozwoju motoryki małej i dużej 

 znacznej poprawy rozwoju społeczno-emocjonalnego 

 doskonalenia analizy i syntezy wzrokowej 

 poprawy umiejętności matematycznych oraz orientacji przestrzennej 

 

Nauczyciele wspierający 

 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi 

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach  

1 
 Angażowanie dziecka w życie grupy (zabawę) 

 Indywidualna praca nad trudnymi emocjami 

 Wprowadzenie zajęć wyciszających 

 Motywowanie dziecka do aktywności w grupie 

1. Samoobsługa – dziecko potrafi umyć zęby, ubrać się i rozegrać, skorzystać samodzielnie z 

toalety. 



2. Dziecko chętniej angażuje się w życie grupy, podczas zabawy swobodnej siada obok 

innych dzieci. 

Współpraca z rodzicami chłopca układała się pomyślnie. Rodzice chętnie brali udział w 

zebraniach, spotkaniach odnośnie dziecka. Są bardzo zaangażowani w pomoc i otwarci na 

wskazówki ze strony specjalistów. 

 

U dzieci, których rodzice współpracowali ze mną regularnie udało się utrwalić prawidłowe 

nawyki ruchowe. Okazją do przekazania opiekunom dzieci wskazówek były indywidualne 

konsultacje, rozmowy w szatniach i na korytarzach przedszkolnych (z poszanowaniem 

prywatności dziecka) kontakt e-mailowy oraz telefoniczny. Poprawiła się komunikacja 

społeczna u dwójki dzieci. U trójki dzieci nastąpiła znaczna poprawa w funkcjonowaniu 

społecznym, poprawiła się motoryka duża i mała, koordynacja ruchowa.  

Kilkoro rodziców dzieci poinformowałam o konieczności przeprowadzenia dodatkowych 

badań u dzieci. Zawsze starałam się pomóc w znalezieniu specjalisty zajmującego się danym 

problemem. 

Ze względu na częstą absencje jednego dziecka działania oraz realizacja założeń zawartych w 

IPET były niemożliwe. Kontakty z rodzicami jednego chłopca były bardzo utrudniony ze 

względu na roszczeniową postawę ojca chłopca oraz różnicę w przekazywanych informacjach 

miedzy matką a ojcem. 

 

Psycholog 

Liczba dzieci poniżej 

przeciętnej /z  

poszczególnymi 

trudnościami edukacyjnymi  

Podjęte działania w celu stymulowania rozwoju dzieci  w 

danych zakresach 

Dionizosa: 26 dzieci oraz 4 

dzieci z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Liczydło: 23 

Podczas zajęć terapeutycznych realizowałam następujące 

cele: 

- wzmacnianie rozwoju poznawczego – koncentracja uwagi, 

myślenie, pamięć, rozumowanie przyczynowo – skutkowe, 

rozumowanie słowno – pojęciowe, spostrzeganie oraz 

poszerzanie wiedzy, rozwijanie ciekawości świata, 

- stymulowanie rozwoju społeczno – emocjonalnego – 

rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozwijanie umiejętności 

kontroli emocjonalnej, radzenie sobie z emocjami w 

sytuacjach naturalnych oraz zadaniowych, rozwijanie 

umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, 

przestrzeganie norm i zasad, wzmacnianie zachowań 

pozytywnych, motywacji, wytrwałości, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości oraz samodzielności dzieci, 

- wspomaganie ogólnorozwojowe w zakresie umiejętności 

komunikacyjnych, sprawności manualnej, grafomotorycznej, 

koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji. 

 

W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologicznej dostosowanej do ich potrzeb 

i możliwości, stwierdzić można, iż zaobserwowano widoczną poprawę u 9 dzieci 

(przedszkole ul. Dionizosa) oraz u 11 dzieci (przedszkole ul. Liczydło). Zakończono zajęcia 

terapeutyczne dla 8 (ul. Dionizosa), oraz 11 dzieci (ul. Liczydło) z powodu odejścia z 

przedszkola lub na podstawie obserwacji, dokonanych bieżących konsultacji.  

Zmniejszenie występujących trudności niektórych dzieci najczęściej dotyczyło: 



 poprawy w zakresie funkcjonowania poznawczego (koncentracja uwagi, rozumowanie 

przyczynowo – skutkowe, logiczne myślenie, umiejętności matematyczne), 

 poprawy w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego (rozpoznawanie i nazywanie 

emocji, radzenie sobie z emocjami, nawiązywanie relacji z rówieśnikami, 

przestrzeganie norm i zasad, wspomaganie pewności siebie). 

Zaleca się diagnozę dla 3 dzieci (ul. Dionizosa, gr. VII oraz 2 dzieci (ul. Liczydło, gr. 

XIII, gr. XVI ). 

Mniej wyraźne postępy dzieci wymagają dalszego, systematycznego wspomagania, a 

także być może nawiązani ściślejszej współpracy z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju 

dzieci. 

W zakresie współpracy z rodzicami w trakcie całego roku szkolnego odbyło się 31 

konsultacji z rodzicami w przedszkolu przy ul. Dionizosa, natomiast 13 w placówce przy ul. 

Liczydło. Nawiązano dość dobrą, owocną współpracę z rodzicami. Zaobserwowano trudność 

we współpracy z rodzicami 2 dzieci (grupy: I, VIII). W ramach współpracy z rodzicami 

prowadziłam indywidualne konsultacje dla rodziców doświadczających trudności związanych 

z okresem rozwojowym dziecka, problemów wychowawczych lub związanych z sytuacją 

rodzinną dziecka. Pomoc psychologiczna realizowana była w formie rozmów z elementami 

poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji lub proponowałam skorzystanie z pomocy 

specjalistów poza środowiskiem przedszkolnym, poprzez udzielanie informacji o placówkach  

świadczących specjalistyczną pomoc diagnostyczną i/lub terapeutyczną, związaną ze 

specyfiką doświadczanych problemów.  

 

Logopedzi 

Efekty prowadzonej terapii były uzależnione od możliwości dziecka, częstotliwości spotkań 

terapeutycznych oraz współpracy z rodzicami. Z niektórymi dziećmi uzyskano niewielką 

poprawę sprawności aparatu artykulacyjnego, z innymi wywołano i utrwalono ćwiczone 

głoski. Trzynaścioro dzieci zakończyło terapię logopedyczną prowadzoną w przedszkolu. 

Najmniejsze efekty uzyskano u dzieci, u których wady wymowy współwystępują np. z 

zaburzeniami słuchu, obniżonym napięciem mięśniowym. Trudność w terapii logopedycznej 

obserwuję również u chłopca, którego rodzice nie posługują się językiem polski.  

Współpraca z rodzicami: 

- W marcu w ramach „Europejskiego Dnia Logopedy” zorganizowano konsultacje, podczas 

których omawiano dotychczasową terapię logopedyczną i ustalano dalszy plan działań 

terapeutycznych.  

- Przez cały rok odbywały się konsultacje logopedyczne. Miały one formę osobistych 

spotkań, rozmów za pośrednictwem telefonu lub korespondencji w zeszycie dziecka.  

- Częściej spotkania były inicjowane przeze mnie. Z niektórymi rodzicami, pomimo moich 

próśb, nie udało się spotkać. 

 

Z podsumowań pracy wynika, iż nauczycielki podejmują liczne, różnorodne działania z 

dziećmi wykazującymi trudności edukacyjne. Głównymi formami jest praca indywidualna i w 

małej grupie. Dzieci potrzebujące specjalistycznego wsparcia są obejmowane pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną przez psychologa i logopedę. W razie konieczności 

nauczyciele zwracają się do rodziców o wykonanie diagnozy dzieci w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

Podejmowane działania przez nauczycieli i specjalistów przynoszą efekty w zakresie 

niwelowania trudności edukacyjnych. Są to postępy we wszystkich sferach, w jakich 

udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Kadra pedagogiczna zauważa, że praca z 

dziećmi przynosi lepsze efekty, jeśli rodzice podejmują współpracę. Część nauczycieli zwraca 

uwagę na trudności w zakresie wsparcia dzieci z problemami społeczno-emocjonalnymi. 



Specjaliści pozytywnie oceniają współpracę z rodzicami, ich zaangażowanie. Jest jednak 

grupa rodziców, która nie podejmuje współdziałania zarówno z nauczycielami jak również ze 

specjalistami 

 

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

MOCNE STRONY W EWALUOWANYM OBSZARZE: 

 Większość ankietowanych rodziców pozytywnie ocenia poziom wsparcia przez 

przedszkole dziecka z trudnościami edukacyjnymi. 

  Nauczyciele korzystają z różnorodnych sposobów rozpoznawania trudności 

edukacyjnych u swoich wychowanków, w tym z:  analizy orzeczeń i opinii, obserwacji 

bieżącej, analizy wytworów dziecka, prowadzenia obserwacji pedagogicznej/ 

diagnozy, rozmowy z rodzicami oraz konsultacji ze specjalistami. 

 Przedszkole oferuje wiele form wsparcia dziecka z trudnościami edukacyjnymi: 

zajęcia indywidualne lub w małym zespole z nauczycielem wychowawcą osób, pracę  

indywidualną lub w małym zespole z logopedą, pracę indywidualną lub w małym 

zespole z psychologiem przedszkolnym, pracę indywidualną z psychologiem z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracę z nauczycielem wspomagającym, 

zajęcia z integracji sensorycznej 

 Zdaniem większości ankietowanych rodziców trudności edukacyjne u ich dzieci 

zostały prawidłowo rozpoznane. 

 Rodzice są na bieżąco informowani przez nauczycieli o postępach edukacyjnych ich 

dzieci. 

 Ankietowani nauczyciele pozytywnie oceniają współpracę ze specjalistami oraz 

rodzicami 

 

SŁABE STRONY W EWALUOWANYM OBSZARZE: 

 Mimo deklaracji nauczycieli, iż rodzice dzieci z trudnościami edukacyjnymi otrzymali 

wytyczne do pracy z dzieckiem w domu, część rodziców twierdzi, że takich 

wytycznych nie otrzymali.  

 Rodzice nie mają pełnej wiedzy dotyczącej działań podejmowanych przez przedszkole 

w celu eliminacji trudności edukacyjnych. 

 Część ankietowanych rodziców twierdzi, że nie zostali oni zapoznani z arkuszami 

obserwacji dziecka, a kilkoro, że wyniki obserwacji nie posiadały informacji o 

trudnościach edukacyjnych, mimo iż według nich dziecko wymaga dodatkowego 

wsparcia. 

 Praca z dziećmi, w tym współpraca z częścią rodziców w zakresie trudności na tle 

społeczno – emocjonalnym, nie przynosi pożądanych efektów. 

 

WNIOSKI:  

 Należy kontynuować podjęte działania w celu eliminowania trudności edukacyjnych u 

dzieci.  

 Aby zwiększyć wiedzę rodziców, należy szczegółowiej informować ich o działaniach 

podejmowanych przez przedszkole w celu eliminacji trudności edukacyjnych u dzieci.  

 Należy rozważyć wprowadzenie większej ilości zajęć z SI, oraz zwiększyć liczbę 

godzin pracy specjalistów, na co wskazywali ankietowani rodzice, jak również 

nauczyciele. 



 Istnieje potrzeba dalszej kontynuacji prowadzenia szkoleń/warsztatów dla 

nauczycielami na temat wspierania dziecka z trudnościami edukacyjnymi, a w 

szczególności z problemami społeczno-emocjonalnymi. 

 Należy organizować spotkania rodziców, nauczycieli wychowania przedszkolnego z 

psychologiem, logopedą w celu dokładniejszego omówienia trudności edukacyjnych u 

dzieci. 

 Warto podjąć próby nawiązania współpracy pomiędzy przedszkolem, a instytucjami, 

placówkami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dzieciom z trudnościami 

edukacyjnymi. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019 - "Przedszkole 

podejmuje działania w celu wspierania dziecka z trudnościami edukacyjnymi") 

Szanowni Państwo!    

Celem niniejszej ankiety jest badanie poziomu działań podejmowanych przez nauczycieli i 

specjalistów w celu wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi. 

Ankieta skierowana jest do rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do 

Przedszkola 192 „Wesoły Pędzelek” w roku szkolnym 2018/19 

Odpowiedzi prosimy zaznaczyć znakiem X 

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opracowane 

zbiorowo i posłużą wyłącznie do analizy podejmowanych przez nas działań 

 

1. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o wynikach obserwacji/diagnozy pedagogicznej 

dziecka? 

a) tak 

b) nie 

c) nie pamiętam 

 

2. Czy wyniki obserwacji/diagnozy pedagogicznej zawierały informacje o trudnościach 

edukacyjnych Pana/Pani dziecka?  

a) tak  

b) nie 

c) dziecko nie ma trudności edukacyjnych 

 

3. Czy Pana/Pani, zdaniem przedszkole prawidłowo rozpoznało trudności edukacyjne u 

Pana/Pani dziecka? 

a) Tak 

b) Nie  

c) Nie mam wiedzy na ten temat 

Jeśli nie, to dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

4. Jeżeli u Pana/Pani dziecka przedszkole rozpoznało trudności edukacyjne, to jakiego rodzaju 



wsparciem zostało ono objęte? 

a) praca (zajęcia) indywidualna(e) lub w małym zespole z nauczycielem wychowawcą 

b) praca (zajęcia) indywidualna(e) lub w małym zespole z logopedą 

c) praca indywidualna lub w małym zespole z psychologiem przedszkolnym 

d) praca indywidualna z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

d) praca z nauczycielem wspomagającym 

e) zajęcia z integracji sensorycznej 

d) 

inne………………………………………………………………………………………………

……. 

 

 

5. Czy, ze względu na rozpoznane trudności edukacyjne u Pana/Pani dziecka, otrzymał/a 

Pan/Pani wskazówki do pracy z dzieckiem w domu?  

a) tak 

b) nie  

c) nie wiem 

d) nie dotyczy 

 

6. czy przedszkole podejmuje inne działania wspomagające rodziców dziecka z trudnościami 

edukacyjnymi (oprócz wskazówek do pracy z dzieckiem w domu)? 

a) tak 

b) nie  

 

Jeśli tak to jakie? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................             

7. Czy otrzymuje Pan/Pani informacje zwrotne o postępach dziecka? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 

  

7. Jak ocenia Pan/Pani poziom wsparcia dziecka z trudnościami edukacyjnymi: 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) dostatecznie 

d) niedostatecznie 

e) nie mam zdania 

 

Jeśli według Pana/Pani wsparcie dziecka z trudnościami edukacyjnymi jest na 

niewystarczające, to jakie dodatkowe działania przedszkole powinno wdrożyć? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 



 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019 - " Przedszkole 

podejmuje działania w celu wspierania dziecka z trudnościami edukacyjnymi") 

Przy odpowiedzi proszę postawić znak X 

1. W jaki sposób rozpoznaje Pani potrzeby edukacyjne u dzieci? 

Poprzez: 

a) analizę orzeczeń i opinii  

b) obserwację bieżącą 

c) analizę wytworów dziecka 

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznej/ diagnozy 

e) rozmowy z rodzicami 

f) konsultacje ze specjalistami 

g) inne jakie:……………………………………………………………………………… 

 

2. Czy do grupy przedszkolnej, w której Pani pracuje uczęszczają dzieci posiadające: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

b) orzeczenie o niepełnosprawności 

c) opinię o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

d) inne jakie……………………………………………………………………………? 

 

3. Czy wśród pozostałych dzieci w Pani grupie rozpoznano trudności edukacyjne? 

a) tak 

b) nie 

 

Jeśli tak, to jakie są to trudności 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jakie działania podejmuje Pani w celu wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Z którymi specjalistami współpracuje Pani w celu wspierania dzieci z w/w trudnościami? 

a) logopeda 

b) psycholog 

c) nauczyciel wspomagający 

d) inni jacy:………………………………………………………………………………… 

 

6. Na czym polega współpraca ze specjalistami? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

7. Jak ocenia Pani współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu (psycholog, 

logopeda, nauczyciel wspierający)? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. W jaki sposób współpracuje Pani z rodzicami dzieci wykazujących trudności edukacyjne? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Jak ocenia Pani tę współpracę? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Czy rodzice dzieci mających trudności edukacyjne otrzymali wytyczne/ćwiczenia do 

pracy w domu z dzieckiem? 

a) tak  

b) nie 

 

11. Czy zaproponowała Pani rodzicom inne działania mające na celu wspieranie dziecka z 

trudnościami edukacyjnymi? 

c) tak 

d) nie 

 

Jeśli tak, to jakie? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....  

 

12. Czy współpracuje Pani z innymi placówkami, specjalistami (spoza naszego przedszkola) 

zaangażowanymi we wsparcie dzieci z trudnościami edukacyjnymi? 

e) Tak 

f) Nie 

        Jeśli tak, to z jakimi i jak ocenia Pani tę współpracę? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Jakie według Pani działania można byłoby jeszcze podjąć w naszym Przedszkolu, by 

proces wspierania dzieci z trudnościami edukacyjnymi przyniósł lepsze efekty? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

DZIĘKUJEMY!!! 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej 

Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek” 

W Warszawie 

 


