
Arkusz diagnozy w zakresie
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Podstawa prawna:
l. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r, w sprawie szczegołowych zasad sprawowania nadzoru.
pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwatifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru1
pedagogicznego, a takż6 kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspenyz /Dz,U. z2006 r., Nr 235, !,oz.
|,l03l.
2. Plan nadzoru pedagogicznego ŚIąskiego Kuratora Oświaty

Dane o przedszkolu
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Ilość dzieci korzystających
z pomocy materialnej,
dozywiania, innej opieki
ljakiej?l
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Rea zacla zadań wvclr owawczyclr szkola
Lp. Treśc pytania Zebrane informacje
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l Czy oprocz zadań wynikających z progiamu wychowani,ą
przedszkolnego realizowane są dodatkowo inne programy
o charakterze wychow aw czy m?
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) Jezeli tak, to jakie?

J. Czy treści tych programow wynikają z diagnozy sytuacji
wychowawczej przed s zko|a? l

4. Jeśli tak, to jakie przedszkole posiada dowody
przeprowadzenia takich diagnoz. l

5. Cry dokonano identyfikacji niepokojących problemow
występuj ących w przedszkolu?
Proszę podac zidentyfikowane problemy.
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6 Czy badana jest skutecznośc podejmowanych działań

wychowawczych w przedszkolu /ewalu acja/?
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7. Jeśli tak, to jakie działania korygujące zostały podjęte?
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2.Działania podejmowane wobec zdiagnozowanych w przedszkolu, niepokojących zaclrowań dzieci

Zdiagnozowane w p rzed szkolu
niepokojące zachowania dzieci

lprosze wvmienic/

Formy pomocy Liczba dzieci, ktore wykazują
zachowania problemowe

%o ogółu dzieci w przedszkolu
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3. Wspomaganie wyclrowawczej funkcji rodziny

Jakie bezpłatne zajęcia dodatkowe organizoŃane są w przedszkolu?
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Jaka liczba /procent/ dzieci korzysta ztych zajęć?

Jakie formy wspołpracy zrodzicami w realizacji zadafi wychowawczo-
opiekuńczych są stosowane w przedszkolu?
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Które z tych form, w ocenie dyrektora i nauczycieli są najbardziej
skuteczne?
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' arkusz powstał na bazie ankiety opracowan ej przez konsultantow ROME Metis w Katowicach

podpis dyrektora

Ęrekror I'rzed,szkola
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