Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej
za rok szkolny 2020/2021
w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

1. Przedmiot ewaluacji:
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi – przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny oraz stosowanie procedur.
2. Termin: X. 2020 – VI. 2021
3. W celu przeprowadzenia ewaluacji powołano zespół w składzie:
Anna Szwaj, Kamila Gajewska, Jolanta Kozłowska
4. Cel ewaluacji:
Pozyskanie użytecznych informacji i opinii na temat bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu, respektowania regulaminów i zasad bezpieczeństwa;
Poznanie efektów pracy edukacyjnej nauczycieli w zapewnianiu bezpieczeństwa
dzieciom w przedszkolu;
Wykorzystanie wyników badań do opracowania optymalnych warunków
bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu;
5. Pytania kluczowe (badawcze):
W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci
w przedszkolu?
Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?
Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje placówka, aby zachowania
dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?
W jaki sposób nauczyciele wdrażają zasady i regulaminy bezpieczeństwa?
Jakie wiadomości, umiejętności i zachowania w kwestii bezpieczeństwa prezentują
przedszkolaki?
Jakie dokumenty określają w przedszkolu kwestię bezpieczeństwa dziecka
w placówce?
6. Kryteria ewaluacji:
Znajomość organizacji pracy przedszkola.
Znajomość (zasad bezpieczeństwa i regulaminów).
Skuteczność oddziaływań.
Poziom współpracy rodziców z nauczycielami.
5. Źródła informacji (grupa badawcza):
- rodzice
- nauczyciele przedszkola
- dyrektor
- dokumentacja przedszkolna

6. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji:
a) ankiety – nauczyciele, rodzice
b) wywiad z Dyrektorem przedszkola
c) dokumentacja przedszkolna
d) obserwacja zachowań i umiejętności dzieci

ANALIZA I PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW
Ilość rozdanych ankiet – 65
Ilość ankiet otrzymanych – 51
1. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola?
a)
Zdecydowanie tak – 80,39% (41 osób)
b)
Raczej tak – 19,60% (10 osób)
c)
Raczej nie – 0%
d)
Zdecydowanie nie - 0%
2. Czy wg Pani/ Pana dziecko w przedszkolu czuje się bezpieczne ? (ma poczucie
bezpieczeństwa)
a)
Zdecydowanie tak –64,7% (33 osoby)
b)
Raczej tak – 35,29% (18 osób)
c)
Raczej nie – 0%
d)
Zdecydowanie nie – 0 %
3. Z jaką sytuacją najczęściej wiązały się sygnały o braku poczucia bezpieczeństwa?
a) konflikty z dziećmi z grupy – 11,76% (6 osób)
b) agresja kolegi – 31,37% (16 osób)
c) relacje z nauczycielem – 5,88% (3 osoby)
d) relacje z pomocą wychowawcy – 0%
e) relacje z innymi pracownikami przedszkola – 0 %
f) zmiana Pani w grupie (zastępstwa) – 7,84% (4 osoby)
g) żadne – 47,05% (24 osoby)
h) inne odpowiedzi:
- „dziecko nie czuje się bezpiecznie z powodu tęsknoty za rodzicami” (1 osoba)
4. Czy Pani/Pana zdaniem zapewniamy dzieciom odpowiednią opiekę w przedszkolu?
a) Zdecydowanie tak –78,43% ( 40 osób)
b) Raczej tak ––21,56% (11 osób)

c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie - 0%
5. Czy wg Pani/Pana dziecko może liczyć na pomoc personelu przedszkola w trudnych
dla niego sytuacjach?
a) Zdecydowanie tak 68,62% (35 osób)
b) Raczej tak – 31,37% (16 osób)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
6. Czy według Pana/Pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego teren gwarantuje
dzieciom bezpieczny pobyt w placówce?
a) Zdecydowanie tak – 74.5% (38 osób)
b) Raczej tak – 23,52% (12 osób)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
*Brak odpowiedzi –1,96% (1 osoba)
7. Czy Pani/Pana zdaniem w przedszkolu istnieje miejsce, gdzie dziecko może nie być
bezpieczne?
a) Tak - 3,92% (2 osoby) (lecz brak uzasadnienia i wskazania miejsca)
b) Nie - 94,11% (48 osób)
*Brak odpowiedzi – 1,96% (1 osoba)
8. Czy Pani/Pana zdaniem, nauczyciele (i cały personel przedszkola) wdrażają
dzieciom zasady bezpieczeństwa? Czy dziecko korzysta z tej wiedzy w przedszkolu i
w domu?
a)
Zdecydowanie tak – 58,82% (30 osób)
b)
Raczej tak – 39,21% (20 osób)
c)
Raczej nie – 0%
d)
Zdecydowanie nie – 0%
*Brak odpowiedzi –1,96% (1 osoba)
9. Które z wymienionych działań, uczących dzieci właściwych zachowań
oraz bezpieczeństwa wg Pani/Pana realizowane są w naszym przedszkolu?
a) Rozmowy, pogadanki – 66,66% (34 osób)
b) Dziecięcy Kodeks Zachowań –37,25% (19 osób)

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego – 47,05% (24 osób)
Rozmowy na temat bezpieczeństwa na placu zabaw – 41,17% (21 osób)
Spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej – 25,49% (13 osób)
Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej –35,29% (18 osób)
Spotkania z przedstawicielami Służby Zdrowia - 23,52% (12 osób)
Nauka i utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych – 50,98% (26 osób)
Teatrzyki – 47,05% (24 osoby)
Nauka wierszyków i piosenek utrwalających ważne zasady bezpieczeństwa
(m.in. numery alarmowe) - 45,09% (23 osoby)
k) Wycieczki i wyjścia poza teren przedszkola – 35,29% (18 osób)
l) Działania praktyczne/ćwiczenia np. próbna ewakuacja (w sytuacji pożaru lub
innego zagrożenia) – 31,37% (16 osób)
m) Inne odpowiedzi – 0%
*Brak odpowiedzi – 5,88% (3 osoby)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

10.Czy według Pani/Pana nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zwracają uwagę
na zachowania dzieci zagrażające ich bezpieczeństwu, bądź bezpieczeństwu innych
dzieci?
a)
Zdecydowanie tak – 60,78% (31 osób)
b)
Raczej tak – 35,29% (18 osób)
c)
Raczej nie – 0%
d)
Zdecydowanie nie – 0%
*Brak odpowiedzi – 3,92% (2 osoby)
11.Czy wychowawca informuje rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka
w przedszkolu? (oraz złym samopoczuciu)?
a) Tak - 90,19% (46 osób)
b) Nie – 1,96% (1 osoba)
*Obie odpowiedzi :Tak i Nie (co możemy zrozumieć: czasami tak, czasami nie) –
5,88% (3 osoby)
*Brak odpowiedzi – 1,96% (1 osoba)
12.Czy Pani/Pana zdaniem przyprowadzanie i odbieranie dzieci, wycieczki i wyjścia
poza teren przedszkola odbywają się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny
z procedurami – gwarantującymi bezpieczeństwo?
a)
Zdecydowanie tak – 76,47% (39 osób)

b)
c)
d)

Raczej tak – 21,56% (11 osób)
Raczej nie – 0%
Zdecydowanie nie – 0%

13.Czy w okresie trwania pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-COV-2
w przedszkolu przestrzegane były wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
m.in.: zapoznanie rodziców z Procedurą organizacji pracy w Przedszkolu nr 74
„Przy Zielonym Wzgórzu” w czasie zagrożenia epidemicznego, mierzenie
temperatury przy wejściu, właściwy dystans społeczny, dezynfekcja rąk oraz
przedmiotów
i pomieszczeń, przestrzeganie zasady zakrywania ust i
nosa maseczką ochronną?
a) Zdecydowanie tak – 82,35% (42 osoby)
b) Raczej tak – 11,76% (6 osób)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 1,96% (1 osoba) (*jednak przy możliwości uzasadnienia
swojej odpowiedzi respondent tego nie uczynił)
14.Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny być podjęte w przedszkolu
dla zwiększania bezpieczeństwa dzieci w placówce?
Rodzice udzielili następujących odpowiedzi:
- „Wszystko jest super”, „Jest O. K” – 7,84% (4 osoby)
- „Brak pomysłu”. „Brak sugestii” - 3,92% (2 osoby)
- „Kontakt wzrokowy i słowny na linii przekazujący rodzic 1,96% (1 osoba)
- „Monitoring podczas odbioru dzieci – pracownik danej grupy widziałby, kto
odbiera przedszkolaka” – 1,96% (1 osoba)
- „Wymiana nawierzchni na placach zabaw” - 1,96% (1 osoba).

ANALIZA I PODSUMOWANIE ANKIETY DLA NAUCZYCIELI
Ilość rozdanych i otrzymanych ankiet – 8
1. Czy Pani zdaniem dzieci w przedszkolu są bezpieczne?
a) Zdecydowanie tak – 75% (6 osób)
b) Raczej tak – 25% (2 osoby)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%

2. Czy Pani i inni pracownicy przedszkola zwracają uwagę na zachowania dzieci
zagrażające ich bezpieczeństwu bądź bezpieczeństwu innych dzieci?
a) Zdecydowanie tak – 100% (8 osób)
b) Raczej tak – 0%
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
3. Czy jasno informuje Pani dzieci o zasadach postępowania, których
przestrzegać?
a) Zdecydowanie tak – 100% (8 osób)
b) Raczej tak – 0%
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%

należy

4. W jaki sposób reaguje Pani na zachowania wychowanków zagrażające ich
bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci?
a) Informowanie rodziców i ustalanie wspólnego frontu oddziaływania
wychowawczego – 87,5% (7 osób)
b) Odwoływanie się do zawartych umów, kontraktu grupowego – 87,5% (7 osób)
c) Tłumaczenie i rozmowy z dzieckiem – 100% (8 osób)
d) Współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną – 37,5% (3 osoby)
e) Inne odpowiedzi:
- „Rozmowy ze zmienniczką grupy, członkami Rady Pedagogicznej, Dyrektorem
przedszkola” - 37,5% (3 osoby)
- „Codzienne przypominanie i utrwalanie zasad grupy” 37,5% (3 osoby)
5. Czy dzieci zwracają się do Pani o pomoc?
a) Zdecydowanie tak – 75% (6 osób)
b) Raczej tak – 25% (2 osoby)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
6. Poprzez jakie działania uczy Pani zasad bezpieczeństwa swoich wychowanków?
a) Realizację tematów kompleksowych – 87,5% (7 osób)
b) Zabawy tematyczne – 75% (6 osób)
c) Kodeks Przedszkolaka (Regulamin Grupy)– 75% (6 osób)

d) Rozmowy indywidualne z dziećmi – 100% (8 osób)
e) Inne( proszę wymienić):
- „spotkania z przedstawicielami służby zdrowia i służb ratunkowych” - 37,5%
(3 osoby)
- naukę wierszy, piosenek o tematyce związanej z bezpieczeństwem,
utrwalających zasady bezpieczeństwa - 50% (4 osoby)
- rozmowy z całą grupą - 75% (6 osób)
- realizacja innowacji pedagogicznej „Miś Domiś - Dobra Rada” - 37,5% (3
osoby)
7. Jakie umiejętności i wiadomości zdobyły dzieci z Pani grupy w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa?
Nauczycielki udzieliły odpowiedzi dotyczące wdrożonych dzieciom umiejętności,
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa:
- znajomość zasad obowiązujących w grupie (przedszkolu) – 62,5% (5 osób)
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i ogrodzie (zgodna
zabawa, korzystanie z zabawek ,sprzętów i przyborów zgodnie z ich
przeznaczeniem)- 87,5% (7 osób)
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola
(spacery, wycieczki) - słuchanie pani i stosowanie się do poleceń, nie oddalanie się
od grupy, kulturalne zachowanie się - 87,5% (7 osób)
- potrafią zgłaszać swoje potrzeby - 62,5% (5 osób)
- dzieci samodzielnie myją ręce, zęby, korzystają z toalety - 87,5% (7 osób)
- wiedza dotyczącą konieczności przestrzegania zasad higieny - mycia rąk (m.in.:
przed posiłkiem, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety) - 87,5% (7
osób)
- zgłaszanie złego samopoczucia swojego lub kolegi (innych osób) - 75% (6 osób)
- znajomość przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 87,5% (7
osób)
- znajomość numerów alarmowych - 87,5% (7 osób)
- znajomość sygnału alarmu i zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem ewakuacji z budynku przedszkola - 87,5% (7 osób)
- wiedza dotycząca zachowania się w stosunku do zwierząt (dziko żyjących,
domowych również), obcych osób - 62,5% (5 osób)
- umiejętność bezpiecznego posługiwanie się przyborami – np. nożyczkami,
sztućcami - 87,5% (7 osób)

- wiedza dotycząca przestrzegania zasad korzystania z urządzeń elektrycznych 62,5% (5 osób)
- wiedza dotycząca możliwości zarażenia się koronawirusem – drogi zakażenia,
sposoby zapobiegania zakażeniu się - 87,5% (7 osób)
- wiedza dotyczącą zagrożenia żywiołami (ogień – niebezpieczeństwo pożaru,
poparzenia się) - 87,5% (7 osób)
8. Czy zna Pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu?
a) Tak – 100% (8 osób)
b) Nie
9. Jakie procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu Pani zna i
stosuje? Proszę wymienić.
Nauczycielki wymieniły następujące regulaminy i procedury:
- Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu – 100% (8 osób)
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - 100% (8 osób)
- Instrukcja podstawowa bezpieczeństwa pracy - 100% (8 osób)
- Regulamin Sali gimnastycznej - 100% (8 osób)
- Reguły obowiązujące rodziców w przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” 100% (8 osób)
- Procedura postępowania w sytuacji wszawicy - 87,5% (7 osób)
-Regulamin Współpracy z Rodzicami - 100% (8 osób)
- Procedura organizacji pracy w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w
sytuacji zagrożenia epidemicznego (COV-19) - 100% (8 osób)
- Polityka ochrony danych osobowych - 100% (8 osób)
- Regulamin BHP - 100% (8 osób)
- Regulamin spacerów i wycieczek - 87,5% (7 osób)
- zapisy dotyczące bezpieczeństwa zawarte w Statucie Przedszkola - 87,5% (7 osób)
- Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych - 75% (6 osób)
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 87,5% (7 osób)
10. Proszę wskazać dokumentację potwierdzającą działania w zakresie
bezpieczeństwa w przedszkolu.
Nauczycielki wskazały następującą dokumentację potwierdzającą podejmowane
działania w zakresie przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa dzieci w
przedszkolu:

- Dziennik grupy - 87,5% (7 osób)
- Karty wyjść poza teren przedszkola - 87,5% (7 osób)
- Zeszyty z listami odbioru dzieci z przedszkola - 87,5% (7 osób)
- Upoważnienia do odbioru dzieci z przedszkola – 100% (8 osób)
- Potwierdzone podpisami rodziców „Reguły obowiązujące rodziców w Przedszkolu
nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” - 87,5% (7 osób)
- zapisy w dzienniku z rozmów z rodzicami (lub zeszyt współpracy z rodzicami
dotyczące bezpieczeństwa dzieci, zachowania dzieci, zgłaszania złego
samopoczucia itp.) - 87,5% (7 osób)
- karty pomiaru temperatury (dla dzieci i pracowników) – wdrażanie procedury
przeciwdziałania pandemii (SARS-COW-19) – 100% (8 osób)
11. Czy zna Pani zasady udzielania pierwszej pomocy ?
a) Zdecydowanie tak – 75% (6 osób)
b) Raczej tak – 25% (2 osoby)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
12. Czy zna Pani plan ewakuacji przedszkola?
a) Zdecydowanie tak – 75% (6 osób)
b) Raczej tak – 25% (2 osoby)
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
13.Czy podczas wyjść i wycieczek z dziećmi przestrzegane są zasady bezpieczeństwa?
a) Zdecydowanie tak – 100% (8 osób)
b) Raczej tak – 0%
c) Raczej nie – 0%
d) Zdecydowanie nie – 0%
14. W jaki sposób zapewnia Pani bezpieczeństwo dzieci w czasie spacerów i
wycieczek?
a) Przeprowadzenie pogadanki nt. bezpiecznego zachowania podczas wyjść –
87,5% (7 osób)
b) Założenie dzieciom kamizelek odblaskowych – 87,5% (7 osób)
c) Zapewnienie odpowiedniej ilości opiekunów – 87,5% (7 osób)
d) Wyposażenie się w apteczkę – 87,5% (7 osób)

e) Zgody z numerami kontaktowymi do rodziców dzieci – 87,5% (7 osób)
f) inne odpowiedzi:
- wykorzystanie „węża spacerowego” – w celu bezpieczeństwa i usprawnienia
spaceru ( w grupach młodszych dzieci) – 37,5% (3 osoby)
- wcześniejsze planowanie trasy, uzgodnienia z Dyrektorem Przedszkola
sposobu przemieszczania się – 50% (4 osoby)
15. W jakich formach doskonalenia związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa brała
Pani udział (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje)?
- Szkolenie on-line „Pierwsza pomoc pediatryczna” - 75% (6 osób)
- Szkolenie z zakresu BHP - 100% (8 osób)
- szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 87,5% (7 osób)
- Kurs dotyczący udzielania pierwszej pomocy – dyscyplina pozytywna” – 12,5% (1
osoba)
- samodzielne okresowe utrwalanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy - 50% (4 osoby)
16. W jaki sposób zapewnia Pani bezpieczeństwo wychowanków w czasie ich pobytu
w przedszkolu?
Nauczycielki udzieliły następujących odpowiedzi:
uczenie dzieci bezpiecznych zachowań w ich codziennym życiu, podczas zajęć,
zabaw 100% (8 osób)
wdrażanie dzieci do dbania o ład i porządek w otoczeniu - 87,5% (7 osób)
sprawdzanie stanu zabawek, sprzętów - eliminowanie uszkodzonych
i niebezpiecznych przedmiotów, sprzętów, zabawek; zgłaszanie usterek
i uszkodzeń w sali, łazience, budynku przedszkola, ogrodzie) – 100% (8 osób)
przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu – 100% (8
osób)
kontrolowanie odbioru dziecka z przedszkola - 87,5% (7 osób)
obserwacja dzieci, ich zachowań, działań - 100% (8 osób)
wspólnie z dziećmi ustalanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w grupie
przedszkolnej, w przedszkolu i przestrzeganie tych zasad - 87,5% (7 osób)
ciągłe przypominanie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na placu zabaw
(pogadanki) - 87,5% (7 osób)
nie pozostawianie dzieci samych, bez opieki (wychodzenie z sali tylko w
ważnych sprawach) – 100% (8 osób)

reagowanie, gdy widzę niebezpieczne lub nieprawidłowe zachowania dzieci –
100% (8 osób)
w czasie zagrożenia epidemicznego używanie środków dezynfekcyjnych (w razie
potrzeby rękawiczek), dokonywanie pomiaru temperatury (nie przychodzenie
do pracy z chorobą, przeziębieniem, złym samopoczuciem) – 100% (8 osób)
w sytuacji złego samopoczucia dziecka (w tym podwyższona temperatura,
katar, kaszel, urazy) obejmowanie go opieką zgodnie z procedurami (w tym
procedurą postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego), informowanie
rodziców - 100% (8 osób)
ewakuacja dzieci w bezpieczne miejsce podczas zagrożenia (np. zgłoszenia
podłożenia ładunku wybuchowego jakie miało miejsce w przedszkolu) , które w
rzeczywistości zetknęły się z taką sytuacją) - 62,5% (5 osób)
dbanie o ich dobre samopoczucie, przestrzeganie Praw Dziecka - 62,5 % (5
osób)
17. Jakie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa rozpoznaje Pani w przedszkolu?
za nisko przycisk otwierania furtki (dziecko samo może wyjść poza teren
przedszkola) – 12,5 % (1 osoba)
nie zamykanie przez rodziców furtki wejściowej do ogrodu przedszkola (czasie
zabaw na placu zabaw zwiększone ryzyko wyjścia dziecka poza teren
przedszkola) - 12,5 % (1 osoba)
agresywne zachowania wśród dzieci (agresja fizyczna, słowna) – 50% (4 osoby)
wypukłe kostki nawierzchni placu zabaw – możliwość potknięcia się dziecka –
12,5% (1 osoba).
WYWIAD Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA:
- W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci
w przedszkolu?
Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu zapewniane
są poprzez:
dostosowanie sprzętów w ogrodzie przedszkolnym i salach do wieku i możliwości
rozwojowych dzieci (odpowiedniej wysokości stoły, krzesła, meble itp.)
kontrolę i konserwację urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach - w każdej
grupie znajduje się tzw. „zeszyt usterek i awarii”; nauczycielki i panie pomoce
pracujące w poszczególnych grupach mają możliwość nie tylko ustnego ale

i pisemnego zgłaszania usterek i awarii, które usuwane są w jak najszybszym
terminie;
codzienną kontrolę (przez panów dozorców/konserwatorów) bezpieczeństwa
terenu ogrodu przedszkolnego, sprzętów i urządzeń zabawowych ogrodzie
przedszkolnym, ogrodzenia, sprawności furtki i domofonu, dbanie o bezpieczną
nawierzchnię chodnika i schodów zimą, usuwanie gałęzi, usuwania przedmiotów
przerzucanych przez innych ludzi do ogrodu przedszkolnego, naprawa
i konserwacja urządzeń zabawowych);
kontrolę budynku pod kątem BHP I PPOŻ;
systematyczną kontrolę warunków sanitarno-higienicznych;
w sytuacji zgłoszenia u dziecka choroby zakaźnej ( w tym również: wszawicy,
owsicy) przez nauczyciela lub rodzica – wdrażane są odpowiednie procedury
obowiązujące w przedszkolu w celu zatrzymania rozpowszechniania się choroby;
w sytuacji zagrożenia epidemicznego (COV-19) przestrzegane są wytyczne
Głównego Inspektoratu Sanitarnego; wdrożona została „Procedura organizacji
pracy w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w sytuacji zagrożenia
epidemicznego (COV-19)”;
zapoznajemy rodziców i dzieci z regułami obowiązującymi na terenie naszego
przedszkola;
wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola uczestniczą w szkoleniach
okresowych w zakresie BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej;
organizację rad szkoleniowych i zebrań z pracownikami, podczas których
omawiane są kwestie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych
warunków w przedszkolu – w tym szkolenie z próbną ewakuacją z budynku
przedszkola w sytuacji zagrożenia (np. pożar, uzyskania informacji o podłożeniu
ładunku wybuchowego w przedszkolu);
pracownicy przedszkola zapoznawani są z regulaminami i procedurami
obowiązującymi w Przedszkolu nr 74 „ Przy Zielonym Wzgórzu” w Warszawie (i są
zobowiązani do przestrzegania ich), m.in.:
- Procedurą bezpieczeństwa w przedszkolu
- Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
- Instrukcją podstawową bezpieczeństwa pracy
- Regulaminem sali gimnastycznej
- Regułami obowiązującymi rodziców w przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym
Wzgórzu”
- Procedurą postępowania w sytuacji wystąpienia wszawicy
-Regulaminem Współpracy z Rodzicami

- Procedurą organizacji pracy w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w
sytuacji zagrożenia epidemicznego (COVID-19)
- Polityką ochrony danych osobowych
- Regulaminem BHP
- Regulaminem spacerów i wycieczek
- zapisami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Statucie Przedszkola
- Procedurami postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych (dotyczy m. in.:
wypadku z udziałem dziecka, pożaru, podłożenia ładunku wybuchowego, obcej
osoby w przedszkolu, awarii elektryczności i wody, epidemii, śnieżycy, huraganu
itp.)
- Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
Uczenie dzieci właściwych zachowań, przestrzegania zasad bezpieczeństwa –
poprzez zajęcia dydaktyczne, rozmowy, zabawy tematyczne, zajęcia z
przedstawicielami służb mundurowych (policją , Strażnikiem Miejskim, Strażakiem,
lekarzem), odpowiednio dobraną literaturę itp.
Kontrolowanie przez pracowników osób odbierających dzieci (nie wydawanie
dzieci osobom nieletnim i nieupoważnionym przez rodziców).
Informowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka (nieprzestrzeganiu
ustalonych zasad, agresywnym zachowaniu (w stosunku do siebie i innych dzieci) i
wspólne ustalanie dalszego postępowania.

WNIOSKI Z BADAŃ I ANALIZY DOKUMENTACJI:
Mocne strony:
1) Przedszkole posiada regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa.
2) Regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu są znane
nauczycielom (i pracownikom), są wdrażane i respektowane (w tym procedura
organizacji pracy w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w sytuacji
zagrożenia epidemicznego (COV-19).
3) Nauczyciele i wszyscy pracownicy przedszkola uczestniczą w szkoleniach,
zebraniach, podczas których omawiana jest kwestia bezpieczeństwa i higienicznych
warunków w przedszkolu.
4) Pracownicy przedszkola posiadają aktualne badania okresowe, zaświadczenia
ze szkoleń w zakresie BHP, Pierwszej pomocy przedmedycznej.
5) Rodzice i dzieci zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa oraz regułami
obowiązującymi na terenie Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”
w Warszawie.

6) W każdej grupie wiekowej opracowany jest tzw. Kodeks Przedszkolaka, określający
normy i zasady postępowania. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
7) Zdaniem rodziców dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola (80,4% zdecydowanie
tak ,19,6% raczej tak ) i czują się bezpiecznie (brak negatywnych odpowiedzi).
8) Przedszkole zapewnia odpowiednią opiekę (78,43% - zdecydowanie tak, 21,56% –
raczej tak, rodzice nie wskazali negatywnych odpowiedzi).
9) Nauczycielki realizują z dziećmi tematy dotyczące bezpiecznego zachowania
(wdrażają zasady bezpieczeństwa) w przedszkolu oraz poza nim wykorzystując w
tym celu różnorodne formy i metody pracy (w tym spotkania z przedstawicielami
instytucji zajmujących się bezpieczeństwem).
10) Wszyscy pracownicy przedszkola reagują na niewłaściwe zachowania dzieci.
Rodzice informowani są o zachowaniu dzieci.
11) Wyposażenie, aranżacja sal jest dostosowana do wieku i możliwości rozwojowych
dzieci. Sale są przestrzenne, czyste. Systematycznie dokonywana jest kontrola
bezpieczeństwa i czystości pomieszczeń oraz terenu przedszkola.
12) Dyrektor przedszkola oraz pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Świadczy o
tym m.in.
a) dokumentacja: karty wyjść poza teren przedszkola, zeszyty z listami odbioru
dzieci z przedszkola, upoważnienia do odbioru dzieci z przedszkola, potwierdzone
podpisami rodziców „Reguły obowiązujące rodziców w Przedszkolu nr 74 „Przy
Zielonym Wzgórzu”, karty pomiaru temperatury (dla dzieci i pracowników) –
wdrażanie procedury przeciwdziałania pandemii (SARS-COW-19), karty wyjść poza
teren przedszkola.
b) i zapisy m.in. w dziennikach zajęć poszczególnych grup, protokołach zebrań z
Rodzicami, protokołach Rad Pedagogicznych, zeszytach usterek i awarii, zapisy w
dzienniku z rozmów z rodzicami (lub zeszyt współpracy z rodzicami).
Słabe strony:
1) Brak poczucia bezpieczeństwa u dzieci zdaniem rodziców najczęściej związany jest
z agresywnym zachowaniem kolegi, sytuacjami konfliktowymi między dziećmi.
2) Nie wszystkie dzieci przestrzegają zasad i umów obowiązujących w grupie
(przedszkolu), (pomimo znajomości zasad i norm społecznych, upominania) co
może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych dzieci.
3) Wyposażenie ogrodu jest dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci,
jednak ze względu na okres użytkowania plac zabaw (jego nawierzchnia) wymaga
renowacji.

Działania, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci:
o Dalsze wdrażanie i respektowanie regulaminów i procedur dotyczących
bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.
o Utrwalanie zasad i reguł obowiązujących dzieci w grupie (przedszkolu)
i konsekwentne ich przestrzeganie; stosowanie wzmocnień pozytywnych za
właściwe zachowania.
o Realizować więcej zabaw, zajęć z dziećmi dotyczących emocji, umiejętności
rozwiązywania konfliktów bez stosowania agresji (realizacja innowacji
pedagogicznej „Miś Damiś -dobra Rada”).
o Systematyczna współpraca z rodzicami (uściślenie współpracy) – rozmowy na
temat osiągnięć i problemów dziecka, uzgadnianie wspólnych oddziaływań.
o W miarę możliwości finansowych renowacja nawierzchni placu zabaw.

Raport sporządził zespół w składzie:
Anna Szwaj
Kamila Gajewska
Jolanta Kozłowska

