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Projekt pn. „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  
systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  powiecie  wałeckim” 

Priorytet  III  Działanie  3.5  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007 – 2013 

Roczny plan wspomagania RPW –  

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu 
TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA 

(szczegółowy plan realizacji oferty) 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY – 

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu 
TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1IM. PROFESORA WIKTORA ZINA 

W OBSZARZE EFEKTY 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

10.12.2013r. 31.08.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola).  

Na podstawie rozmowy z panią Dyrektor Szkoły, spotkania z Radą 
Pedagogiczną, warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem 
zadaniowym wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły. 

W Planie Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół nr 2 w Wałczu na rok 
szkolny 2013/2014, który został opracowany w oparciu o wnioski z nadzoru 
pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013, zaplanowano dla dyrekcji: 1) 
„Analizować przyrost wiedzy uczniów – porównywać wyniki szkoły 
gimnazjalnej i egzaminu gimnazjalnego z wynikami klasyfikacji w naszej 
szkole, porównywać wyniki klasyfikacji końcoworocznych w szkole z 
wynikami egzaminu maturalnego i zawodowego (również z uwzględnieniem 
egzaminów poprawkowych) oraz wykorzystać EWD opracowane dla 
egzaminów przez CKE. Przeprowadzić ewaluację zgodności wymagań 
edukacyjnych z przedmiotów zawodowych w klasach B oraz wyniki 
klasyfikacji z tych samych przedmiotów względem wyników egzaminu 
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zawodowego.”, 2) „Dokonywać wstępnej analizy wiedzy i umiejętności 
uczniów.”, 3) „Kontrolować znajomość podstawy programowej (również tej 
z gimnazjum) i jej realizacji na poszczególnych przedmiotach.”, 5) 
Kontrolować systematyczność oceniania przez nauczycieli.” Natomiast 
nauczycielom przedmiotów zaleca się: 1) „Dokonywać wstępnej analizy 
wiedzy i umiejętności uczniów.”, 2) „Prowadzić zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów osiągających słabe wyniki w nauce.”, 5) „Przygotować uczniów do 
formy egzaminów (maturalnego i zawodowego).”, 6) Systematycznie, 
wielostronnie i zgodnie z przepisami oceniać uczniów oraz zwiększać wpływ 
młodzieży na przebieg zajęć.”, 7) „Informować uczniów i ich rodziców o 
wymaganiach edukacyjnych, przedmiotowym systemie oceniania, 
zapoznawać z podstawą programową i standardami wymagań 
egzaminacyjnych oraz kontrolować ich przestrzeganie.” , 9) Kontrolować 
sposób i formę przygotowania uczniów do zajęć, wykonywania prac 
domowych, pisania sprawdzianów i prac klasowych, przygotowania i 
uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego, praktyki zawodowe.”, 11) 
„Rzetelnie, terminowo i zgodnie z przepisami wykonywać obowiązki 
zawodowe, motywować uczniów pozytywnymi ocenami.”, 12 
„Dopracowywać wymagania edukacyjne ze swojego przedmiotu i 
skrupulatnie ich przestrzegać.” 

Stąd zaplanowano na rok szkolny 2013/2014 ewaluację wewnętrzną 
dotyczącą, między innymi, następujących zagadnień: „Analizuje się wyniki 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”, „Procesy edukacyjne są 
zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”, „Uczniowie nabywają 
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.”  

W Planie Doskonalenia Nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu na rok 
szkolny 2013/2014 w punkcie 3. zapisano „Problemy z ocenianiem uczniów” 
oraz określono priorytety w doskonaleniu nauczycieli na bieżący rok 
szkolny. Trzy z nich dotyczą wybranego obszaru, a są to: 3) „Przygotowanie 
do formy egzaminów”, 4) „Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów”, 
6) „Usprawnienie procesu oceniania”.     

3. Cel  Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. 

Cel ogólny: 
Do 27.06.2014r. nauczyciele podniosą kompetencje w obszarze 
diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a także dostosowywania, 
dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy.  
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Cele szczegółowe:  

1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarach: rozpoznawania 
indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod 
pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

2. Nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i 
osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. 

3. Poszerzenie, doskonalenie kompetencji pracowników szkoły w 
obszarze komunikacji interpersonalnej – udzielanie informacji 
zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu 
umiejętności i wiadomości. 

4. Realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji 
procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego. 
 

4. Zakładane 
wskaźniki realizacji 
RPW 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. 
liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa 
indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). 

 98 % nauczycieli bierze udział w szkoleniu rady pedagogicznej. 
 98 % nauczycieli uczestniczy w warsztatach z zakresu „Jak pomóc 

uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (1.„Jak osiągnąć sukces 
edukacyjny?”; 2. „Praca z uczniem słabym – o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych”). 

 98% nauczycieli potrafi zdiagnozować mocne i słabe strony 
dziecka. 

 98% nauczycieli posiada wiedzę na temat procesów uczenia się  
i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. 

 98% nauczycieli potrafi dopasować metody pracy do potrzeb 
ucznia. 

 98% nauczycieli potrafi pracować z dzieckiem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, tzw. „uczniem słabym”. 

 98 % nauczycieli udziela informacji zwrotnej uczniom i ich 
rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności  
i wiadomości. 
 

5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

1.Spotkanie szkolnego 
organizatora rozwoju 
edukacji z dyrektorem 

26.11.2013r. Szkoła, gabinet dyrektora 
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szkoły (2 godz.) 

2. Spotkanie SORE z 
Radą Pedagogiczną / 
utworzenie zespołu 
zadaniowego (2 godz.) 

10.12.2013r. 

 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

3. Warsztat 
diagnostyczno-rozwojowy 
(SORE, zespół 
zadaniowy) (4 godz.) 

12.12.2013r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

18.12.2013r. Szkoła, gabinet dyrektora 

5.Szkolenie „Jak osiągnąć 
sukces edukacyjny?” 

Luty 2014r. 

Godzina 16.00 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

6. Warsztaty na 
temat:„Praca z uczniem 
słabym – o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych”. 

Marzec 2014r. 

Godzina 16.00 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

   

7.   

8. Konsultacje dla 
nauczycieli 

Cały czas trwania 
projektu 

W zależności od potrzeb 

9. Konsultacje dla 
rodziców 

Cały czas trwania 
projektu 

W zależności od potrzeb 

10. Konsultacje 
indywidualne i grupowe 
dla nauczycieli i/lub 
rodziców 

Cały czas trwania 
projektu 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

11. Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

12.06. 2014r. Szkoła, gabinet dyrektora 

12. Przedstawienie przez 13.06. 2014r. Szkoła, gabinet dyrektora 
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SORE  dyrektorowi 
szkoły sprawozdania z 
realizacji RPW 

13. Rada pedagogiczna z 
udziałem SORE. 
Przedstawienie przez 
SORE sprawozdania z 
realizacji RPW; wspólna 
dyskusja; wnioski i 
rekomendacje. 

Czerwiec 2014r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

6. Role osób 
realizujących RPW  
i ich zaangażowanie 
czasowe 

Rola Liczba godzin pracy 
na rzecz RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych1 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

80h/miesiąc 40 h/miesiąc 

Ekspert zewnętrzny ……   

Prowadzący szkolenie 
RP 

2 x 6 h  

   

7. Zadania osób 
realizujących RPW 

 

 

 

Rola Zadania 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

 Diagnoza/analiza funkcjonowania szkoły; 
 Doradztwo indywidualne dla dyrektora (w 

zależności od potrzeb); 
 Konsultacje dla nauczycieli (każdy drugi 

wtorek miesiąca oraz w zależności od 
potrzeb; 

 Organizowanie spotkań i konsultacji  
z ekspertami – specjalistami; 

 Przygotowanie sprawozdania z realizacji 
RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski  
i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 

                                                             
1liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, 
spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i 
sprawy administracyjne.  
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2014/2015. 
Ekspert / specjalista  Przygotowanie i przeprowadzenie 

szkolenia/warsztatów RP (2 x 6 h): 
1) „Jak osiągnąć sukces edukacyjny?” 
2) „Praca z uczniem słabym – o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych”. 
Nauczyciele  Praca wychowawcza i dydaktyczna  

z uczniami z uczniami na lekcjach; 
 Praca wychowawcza i dydaktyczna 

z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych 
 i wyrównawczych. 

Wychowawcy klas  Praca wychowawcza na lekcjach 
wychowawczych i innych; 

 Konsultacje indywidualne z uczniami  
(1h/tydzień z uczniem); 

 Konsultacje indywidualne z rodzicami 
uczniów. 

8. Role osób 
korzystających ze 
wspomagania i 
wymagane 
zaangażowanie 
czasowe z ich strony 

Rola Liczba godzin 
zaangażowania w 
RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych2 

Dyrektor szkoły 60 30 

Nauczyciele - członkowie 
zespołu zadaniowego 

24 24 

Pozostali nauczyciele 18 18 

Wychowawcy 20 20 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

------------------------------- ------------------------------- 

Pedagog szkolny 20 18 

                                                             
2liczba godzin uczestnictwa w konsultacjachindywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  
itp. organizowanych w ramach RPW 
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Uczniowie 2 2 

Rodzice 2 2 

   

   

9. Zadania osób 
korzystających ze 
wspomagania 

 

 

 

Rola Zadania 

Dyrektor szkoły 

 

 Nadzoruje i koordynuje wszystkie działania 
 Uczestniczy w spotkaniach 
 Udostępnia informacje, pomieszczenia, sprzęt 

do realizacji szkoleń 
 Informuje nauczycieli o szkoleniach, 

warsztatach, sposobach realizacji wsparcia 
 Motywuje pracowników do systematycznego  

i aktywnego udziału w szkoleniach  
i  warsztatach 

 Podejmuje działania służące utrwalaniu  
i rozwijaniu nabytych przez nauczycieli 
umiejętności, zachęca do stosowania ich  
w relacjach z uczniami 

Nauczyciele - członkowie 
zespołu zadaniowego 

 

 Czynnie uczestniczą w warsztatach 
diagnostyczno-rozwojowych 

 Uczestniczą w warsztatach i szkoleniach 
 Nabywają wiedzę dotyczącą uczenia się oraz 

dopasowania metod pracy do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych uczniów i dzielą się nią 
z pozostałymi nauczycielami 

Pozostali nauczyciele 

 

 Czynnie uczestniczą w realizacji zadań, w tym 
pomagają uczniom osiągnąć sukces 
edukacyjny 

 Diagnozują potrzeby i możliwości edukacyjne 
uczniów 

 Uczestniczą w warsztatach i szkoleniach 
 Dostosowują metody nauczania do 

indywidualnych potrzeb uczniów 
 Udzielają informacji zwrotnej uczniom na temat 

postępów w nabywaniu umiejętności  
i wiadomości na poszczególnych 
przedmiotach. 

Wychowawcy  Czynnie uczestniczą w realizacji ww. zadań  
 Prowadzą lekcje wychowawcze, na których 
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 diagnozują potrzeby i możliwości edukacyjne 
uczniów 

 Diagnozują mocne i słabe strony uczniów 
 Udzielają informacji zwrotnej uczniom i ich 

rodzicom na temat postępów w nabywaniu 
umiejętności i wiadomości. 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Pedagog szkolny 

 

 Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami  
i rodzicami  

 Wspiera wychowawców i nauczycieli 

Uczniowie 

 

 Uczestniczą w lekcjach, poznają swoje mocne 
 i słabe strony 

 Uczą się właściwych dla siebie metod uczenia 
się (przyswajania wiedzy) na poszczególnych 
lekcjach 

 Biorą udział w konsultacjach indywidualnych 
Rodzice 

 

 W domu kształtują właściwe postawy uczniów 
(tworzą wspólny wychowawczy front ze 
szkołą) 

 Uczestniczą w konsultacjach z nauczycielami  
i w zebraniach w szkole 

 Znają mocne i słabe strony dziecka i pomagają 
mu w jego rozwoju 

 Wspierają dzieci w trudnościach w uczeniu się 
 Utrwalają właściwe nawyki dzieci, chwalą je 
 Rozwiązują konflikty z dziećmi 
 Prowadzą rzeczowe rozmowy z dziećmi 
 Posiadają racjonalne (adekwatne do potrzeb i 

możliwości dziecka) oczekiwania w stosunku 
do jego  sukcesów edukacyjnych i informują 
je o nich. 

  

  

10. Sprawozdanie z 
realizacji działań  

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW  

Przedstawiony dyrektorowi szkoły oraz na radzie pedagogicznej w czerwcu 2014r. 
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(zadanie SORE) W ramach RPW odbyły się: 

 Spotkanie z Dyrektorem Szkoły: informacja o celach i założeniach projektu, 
wstępna diagnoza potrzeb, ustalenia terminu Rady Pedagogicznej (2 godz.); 

 Spotkanie z Radą Pedagogiczną: informacja o celach i założeniach projektu, 
ustalenie najważniejszych potrzeb szkoły, wybranie dwóch obszarów 
diagnostycznych, utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.); 

 Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego: przeprowadzenie 
pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły w obszarach wybranych przez Radę 
Pedagogiczną, określenie celu głównego oraz celów szczegółowych (4 
godz.); 

 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły opracowano Roczny 
Plan Wspomagania Szkoły, w którym uwzględnione zostały zadania 
poszczególnych osób realizujących RPW i korzystających ze wspomagania  
oraz  szkolenia/warsztaty prowadzone przez eksperta. 

 
 
 
 
 
 
 


