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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  
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR  1 W WAŁCZU                                                               
W OBSZARZE  

POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? 
1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

01.09.2014r. 30.06.2015r. 

2.  
Diagnoza potrzeby 

 
Z rozmowy z dyrektorem szkoły oraz spotkania z radą pedagogiczną 
wyłoniono potrzebę szkoły: 
 
WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW ZDROWEGO ŻYWIENIA      
I JAKO ALTERNATYWA ANGAŻOWANIE W ZAJĘCIA SPORTOWE. 

Aktualna sytuacja: 

 Nauczyciele nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat zdrowego 
żywienia.   

 Większość uczniów nie ma świadomości konsekwencji spożywania              
w nadmiarze niezdrowej żywności.   

 Mimo sukcesów sportowych szkoły zbyt mała liczba uczniów angażuje 
się w życie sportowe szkoły. 

 U (…..)  % uczniów stwierdzono nadwagę.  

3. Cel   
Cel ogólny: 
 
Do 30.06.2015r. nauczyciele wypracowują system kształtowania postaw 
uczniowskich dotyczących zdrowego żywienia oraz angażowania uczniów 
w życie sportowe szkoły.  
 
Cele szczegółowe: 
 

 Nabycie przez nauczycieli umiejętności aktywizujących 
  uczniów do spożywania zdrowych produktów.  

 Wspólne opracowanie przez nauczycieli planu działania  
  mającego na celu wyrabianie nawyków zdrowego żywienia oraz 
  motywowanie do uprawiania sportu.   

 Systematyczne wdrażanie poznanych metod.   
 Doskonalenie umiejętności współpracy zespołowej przez 
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  nauczycieli  i uczniów. 
 Opracowanie i wdrażanie przez dyrektora strategii mającej na 

  celu utrwalanie zmian w praktyce. 
 Monitorowanie działań oraz wymiana doświadczeń między 

  nauczycielami. 
 Angażowanie rodziców w proces zmiany złych nawyków 

  żywieniowych oraz zachęcania do aktywności sportowej. 
 

4.  
Zakładane 
wskaźniki 
realizacji RPW 

 
 80 % uczestników ukończyło szkolenie dotyczące prawidłowego 

żywienia dzieci i młodzieży, planowania, organizacji i realizacji 
procesów  zmieniających nawyki żywienia i aktywności sportowej   

                 w wymiarze 2 x po 6 godzin. 
 80 % wychowawców klas uczestniczyło w warsztatach 

dotyczących zmian w nawykach żywienia i aktywności                    
sportowej   w wymiarze 3 x po 5 godzin. 

 70 % uczniów zdobywa wiedzę dotyczącą konsekwencji 
niezdrowego odżywiania i korzyści płynących ze zmiany 
nawyków oraz aktywności sportowej.  

 60 % uczniów coraz częściej sięga po zdrową żywność.  
 40 % uczniów coraz chętniej uczestniczy w imprezach sportowych 

i dba o kondycję fizyczną.  
5.  
Harmonogram 
realizacji RPW 
 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

1.Spotkanie szkolnego 
 organizatora rozwoju 
 edukacji z dyrektorem 
 szkoły (2 godz.) 

 

16.09.2014r. 

 

Gabinet dyrektora 
 szkoły 

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

 

23.09.2014r 

 

Sala nr 10 

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

 

02.10.2014r. 

 

Sala nr 10 

4. Wypracowanie 
 rocznego planu 
 wspomagania szkoły 

wrzesień  - październik 
2014r. 

Sala nr 10 

5. Szkolenie  
„Prawidłowe żywienie 
 dzieci i młodzieży” 
  

październik 2014r. -  
kwiecień 2015r. 
 

 

Sala nr 10 
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6. Warsztaty  
„Planowanie, organizacja 
i realizacja procesów 
  zmieniających nawyk 
 żywienia i aktywności 
 sportowej”. 

październik 2014r. -  
kwiecień 2015r. 
 

 

Sala nr 10 

 

7. 1 
Konsultacje indywidualne 
dla nauczycieli 

październik 2014r. -  
czerwiec 2015r. 
 

Sala Nr 10 

8. 
Konsultacje dla 
 Rodziców 

  

9. 
Coaching 

październik 2014r. -  
czerwiec 2015r. 

Sala nr 10 

10.  
Konsultacje 
indywidualne i grupowe  
z SORE (wg potrzeb) 

październik 2014r. -  
czerwiec 2015r. 
 

Sala nr 10 

11.  
Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

 
Do 30.06.2015r. 
 

 
Sala Nr 10 

12.  
Przedstawienie przez 
 SORE  dyrektorowi 
 szkoły sprawozdania  
z realizacji RPW 

 
Do 30.06.2015r 

 
Gabinet dyrektora 
 szkoły 
 

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

 
Do 30.06.2015r. 

 
Sala  nr 10 

6.  
Role osób 

Rola Liczba godzin pracy 
 na rzecz RPW 

Liczba godzin 
 kontaktowych2 

                                                             
1 W kolejnych punktach należy wpisać działania, jeżeli zostały zaplanowane (np.: szkolenia, warsztaty, konsultacje 
indywidualne, konsultacje grupowe). 

2liczba 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.  



 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

realizujących RPW 
i ich 
zaangażowanie 
czasowe 

 ogółem 
Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

120 
 

35 

Ekspert zewnętrzny 
 …… 

31 31 

   

   

7.  
Zadania osób 
realizujących RPW 
 

 

 

Rola Zadania 

Szkolny organizator 
 rozwoju edukacji 

1. Diagnoza:  
 Spotkania z dyrektorem szkoły 
 Spotkania z radą pedagogiczną 
 Warsztat diagnostyczno-rozwojowy 

2. Doradztwo indywidualne dla uczestników. 
3. Konsultacje grupowe dla uczestników. 
4. Coaching 
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW 
    i przedstawienie dyrektorowi szkoły. 
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW  
    Radzie Pedagogicznej.  
7. Wnioski  i rekomendacje do pracy w roku 
    szkolnym 2015/2016. 

Ekspert / specjalista Przygotowanie i przeprowadzenie: 
1. Szkolenia dotyczącego prawidłowego 

żywienie młodzieży oraz wpływ 
żywienia na wyniki w nauce, oraz 
korzyści płynące ze zdrowego żywienia            
i aktywności sportowej  planowanie, 
organizacja i realizacja procesów 
zmieniających złe nawyki żywienia oraz 
zachęcających do 

      aktywności sportowej”.  
2. Warsztaty dotyczące planowania, 

organizacji i realizacji procesów 
zmieniających złe nawyki żywienia oraz 
zachęcających do aktywności sportowej.  
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8.  
Role osób 
korzystających ze 
wspomagania i 
wymagane 
zaangażowanie 
czasowe z ich 
strony 

Rola Liczba godzin 
 zaangażowania  
w RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych3 

Dyrektor szkoły 50 30 

Nauczyciele - członkowie 
zespołu zadaniowego 

40 30 

Pozostali nauczyciele 30 20 

Wychowawcy 20 12 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

50 10 

Pedagog szkolny 30 10 

Uczniowie 15 8 

Rodzice 15 5 

9.  
Zadania osób 
korzystających ze 
wspomagania 
 

 

 

Rola Zadania 

Dyrektor szkoły 

 

Nadzoruje wszystkie działania. 
 Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do  
    realizacji szkoleń, kursów, warsztatów,  
    konsultacji metodycznych dla nauczycieli. 
 Motywuje pracowników do 
   systematycznego i aktywnego wdrażania 
   nabytych umiejętności w procesie uczenia. 
 Podejmuje działania służące utrwalaniu 

          i rozwijaniu nabytych przez nauczycieli 
          i uczniów umiejętności. 

Nauczyciele - członkowie 
zespołu 
 zadaniowego 
 

 Przeprowadzają pogłębioną diagnozę 
    potrzeb szkoły. 
 Przygotowują szczegółowy harmonogram 
    realizacji RPW. 
 Korzystają z konsultacji indywidualnych 

          z SORE  i zespołowych z RP 
Pozostali nauczyciele 

 

 Biorą udział w szkoleniu i warsztatach. 
 Wykorzystują zdobytą wiedzę  
    i umiejętności w procesie zmiany złych 
    nawyków żywienia.  

                                                             
3liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. 
organizowanych w ramach RPW 
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 Informują rodziców o podjętych  
   działaniach i angażują do wsparcie oraz 
   współpracy. 
 Udzielają informacji zwrotnej 

Wychowawcy 

 

 Przekazują rodzicom na spotkaniach 
    klasowych niezbędną wiedzę i zachęcają 
   do aktywnej współpracy w celu zmiany 
   złych nawyków żywieniowych oraz 
   motywowania do  aktywności fizycznej. 

Wychowawcy świetlicy 
 szkolnej 
 

 

Pedagog szkolny 

 

 Bierze udział w szkoleniu i warsztatach. 
 Współpracuje z nauczycielami i wspiera 
    ich w podjętych działaniach. 
 Udziela informacji zwrotnej. 

Uczniowie 

 

 Nabywają wiedzę dotyczącą konsekwencji 
   spożywania niezdrowej żywności oraz 
   korzyści z aktywności sportowej. 
 Biorą udział w warsztatach dotyczących 
    zdrowego żywienia.  
 Biorą udział we wszystkich akcjach  
   i imprezach organizowanych przez szkołę 
   w ramach realizacji RPW. 

. 
Rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Są poinformowaniu przez uczestników 
   o działaniach podjętych przez szkołę na 
   rzecz zmiany złych nawyków żywienia 
   oraz motywowania do dbania o kondycję 
   fizyczną. 
 Wspierają szkołę i dzieci w  działaniach 
    mających na celu zmianę złych nawyków 
   żywieniowych i dbanie o kondycję 
   fizyczną. 

Właściciel sklepiku 
 szkolnego 

 Aktywnie bierze udział w realizacji działań 
   szkoły mających na celu zmianę złych 
   nawyków żywieniowych.   
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  Zmniejsza ilość zamawianej niezdrowej 
   żywności typu: napoje gazowane  
   i energetyczne, chipsy, batony, itd. 
 Proponuje uczniom kupowanie zdrowych 
   przekąsek i napojów. 
 Udziela informacji zwrotnej o zmianach 
    zainteresowania uczniów kupowanymi 
    produktami. 

10.  
Sprawozdanie z 
realizacji działań  
(zadanie SORE) 

 

 


