Arkusz monitorowania wypełnia na platformie dyrektor.
Arkusz monitorowania 2
Monitorowanie obejmuje przedszkola, oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania
przedszkolnego, w których dzieci pięcioletnie odbywają roczne
przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2012/2013.
Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat realizacji
zaplanowanych przez dyrektorów monitorowanych publicznych
przedszkoli/szkół podstawowych, działań w okresie II-VI 2013 r.
w zakresie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji
obowiązku szkolnego.
Ponadto celem monitorowania jest zebranie informacji, jaki odsetek
dzieci sześcioletnich (zgodnie z decyzją rodziców) rozpocznie naukę
w szkole podstawowej w roku szkolnym 2013/2014, a jaki odsetek
będzie kontynuował edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym tj.
2013/2014.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 176).
3. Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja
2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.).
Monitorowana jednostka (zaznacz właściwy kwadrat):
Przedszkole
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Inna forma wychowania przedszkolnego:
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a) punkt przedszkolny
b) zespół wychowania przedszkolnego



Liczba zatrudnionych nauczycieli
Wieś
Miasto do 5 000 mieszkańców
Miasto powyżej 5 000 do 20 000 mieszkańców
Miasto powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców
Miasto powyżej 100 000 mieszkańców

I.

Informacje dotyczące roku szkolnego 2012/2013

Lp.

Informacja/pytanie

1.

Liczba dzieci pięcioletnich ogółem (tj. ur. w
2007 r.) uczęszczających do
przedszkola/innej formy wychowania
przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej
Liczba dzieci pięcioletnich (ur. w 2007 r.), w
stosunku do których przeprowadzona
została z początkiem roku szkolnego analiza
gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole
Liczba dzieci ur. w 2007 r., dla których
opracowana została i wydana ich rodzicom
do 30 kwietnia 2013 roku informacja o
gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej.

2.

3.

W roku
szkolnym
2012/2013
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*w przypadku
liczby innej niż
w pkt. 1 należy
podać
przyczynę:
1) zmiana
miejsca
realizacji przez
dziecko
wychowania
przedszkolnego,
2) spełnianie







obowiązku poza
przedszkolem,
oddziałem
przedszkolnym,
inną formą
wychowania
przedszkolnego
(art. 16 ust. 8
ustawy o
systemie
oświaty)
Liczba dzieci ur. w 2007 r., których rodzice
podjęli decyzję o rozpoczęciu przez nie 1
września 2013 r. nauki w klasie I szkoły
podstawowej
Liczba dzieci ur. w 2007 r., które po odbyciu
rocznego przygotowania przedszkolnego w
roku szkolnym 2012/2013 będą
kontynuowały edukację przedszkolną w roku
szkolnym 2013/2014

4.

5.

II.

Działania podejmowane przez dyrektora przedszkola/szkoły
podstawowej

A.
Lp.

Informacja/pytanie

Luty - czerwiec 2013 r.
Zaplanowane
Zrealizowane
Liczba
spotkań

1.

2.

Liczba
uczestników

Spotkania dyrektora
z rodzicami
organizowane w celu
przekazywania
informacji/materiałów
na temat 6-latków w
wychowaniu
przedszkolnym i
edukacji szkolnej
Spotkania nauczycieli
monitorowanej
jednostki z rodzicami
dzieci, organizowane
w celu przekazywania
informacji i
materiałóna temat 6latków w wychowaniu
3

Liczba
spotkań

Liczba
uczestników,

Zrealizowane
w roku
szkolnym
2012/2013
Liczba
spotkań

Liczba
uczestników

przedszkolnym i
edukacji szkolnej

3.

4.

Spotkania nauczycieli
wychowania
przedszkolnego
monitorowanej
jednostki z
pracownikami poradni
psycholog.- pedag.
nt. oceny gotowości
szkolnej i
przygotowania dzieci
do nauki w szkole
Udział nauczycieli
wychowania
przedszkolnego w
warsztatach dot.
gotowości szkolnej,
organizowanych
przez placówki
doskonalenia
nauczycieli

B.
Lp.
1.

Pytanie
Czy rada rodziców była poinformowana o konkursie
„Mam 6 lat”?

2.

Czy rada rodziców brała udział w konkursie „Mam 6
lat”?

3.

Czy w monitorowanej jednostce były rozwieszone
plakaty promujące rozpoczęcie obowiązku szkolnego
przez 6-latki?

4.

Czy rodzice otrzymywali ulotki promujące
rozpoczęcie obowiązku szkolnego przez 6-latki?
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Tak/Nie

C.

Współpraca ze szkołami podstawowymi

Dyrektor monitorowanej jednostki podaje informacje na temat organizowanych przez
siebie spotkań i kontaktów (wyjść, wizyt) rodziców dzieci oraz dzieci realizujących
wychowanie przedszkolne ze szkołą(-ami) podstawowymi tj. dyrektorem i
nauczycielami tych szkół.
Po wybraniu z listy danej szkoły/ szkół, zostanie rozwinięta odpowiednia ilość wierszy
do wpisania poniższych informacji.
Dane zbiorcze powinny się sumować oraz dawać możliwość generowania przeciętnej
liczby np. spotkań, wyjść, uczestników itd.
Lp.

Informacja/pytanie

Luty - czerwiec 2013 r.
Zaplanowane
Zrealizowane
Liczba
spotk
ań/wyj
ść

1.

2.

3.

4.

Liczba
uczestnik
ów –
rodziców
/dzieci

Spotkania
dyrektora/nauczycieli
szkoły podstawowej z
rodzicami dzieci 6letnich (ur.
odpowiednio w 2006 i
2007 r.)
uczęszczających do
monitorowanej
jednostki
Spotkania
dyrektora/nauczycieli
szkoły podstawowej z
dyrektorem/nauczycie
lami wychowania
przedszkolnego
monitorowanej
jednostki
Wyjścia z dziećmi z
monitorowanej
jednostki do szkoły
podstawowej
Zajęcia dla dzieci
zorganizowane w
szkole podstawowej
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Liczba
spotkań
/wyjść

Liczba
uczestnikó
w–
rodziców/
dzieci

Zrealizowane w
roku szkolnym
2012/2013
Liczba
spotka
ń/wyjś
ć

Liczba
uczestni
ków rodziców
/dzieci

