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Roczny Plan Wspomagania  
Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu 

 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY  
W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

04.12.2013r. 29.08.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Na podstawie: 

-  rozmowy z dyrektorem szkoły,  

- analizy dokumentacji  

- spotkania z Radą Pedagogiczną,  

- warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem zadaniowym 

wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły: „Szkoła promuje wartość edukacji”. 

Nauczyciele Gimnazjum nr 3 uważają, że zmian należy dokonać w wielu 
płaszczyznach pracy szkoły. W wyniku obserwacji własnych, ale i działań nadzoru 
pedagogicznego okazuje się, że szkoła w zbyt wąskim stopniu planuje i realizuje 
zadania w celu promowania wartości edukacji zarówno w środowisku własnym jak i 
lokalnym. Nauczyciele zdają sobie sprawę, że należy zintensyfikować działania w 
celu propagowania  wiedzy na linii szkoła-uczeń, szkoła-rodzice, szkoła-środowisko. 
Dostrzegają  problem współpracy z rodzicami uczniów – niska frekwencja na 
spotkaniach, słaba aktywność, bierność. Z analizy wynika, że szkoła powinna 
częściej przekazywać informacje o swoich działaniach rodzicom i środowisku 
lokalnemu. 

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

- szkoła promuje wartość edukacji 

- wzmocniona praca w zespołach skorelowana jest z programem pracy szkoły i 

koncepcją placówki 

- wprowadzone zostaną działania zmierzające do poprawy frekwencji uczniów na 

lekcjach i zajęciach dodatkowych a także rodziców na zebraniach 

- uczniowie zostaną pełniej włączeni w życie szkoły poprzez podniesienie rangi 

samorządu uczniowskiego 

- kalendarz imprez szkolnych wypływać będzie z oczekiwań nauczycieli, uczniów i 
ich rodziców 

- wypracowane zostaną ustalenia dążące do skutecznej komunikacji pomiędzy 
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nauczycielami- administracją- dyrektorem 

- powstanie strona WWW szkoły promująca wartość edukacji (sukcesy, osiągnięcia, 

działalność) 

 
 

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). 

 
- 80 % nauczycieli przeszkoli się w zakresie promowania wartości edukacji w 
nowoczesny sposób (kreatywność, innowacja, technologia informacyjna) 

- Rada  Pedagogiczna stworzy stronę WWW szkoły, w której zamieści treści 
związane promowaniem wartości edukacji 

- 50 % nauczycieli weźmie udział w warsztatach z zakresu skutecznej komunikacji 

- 15 godzin szkoleniowych w wybranym przez RP obszarze 

- zapisy w dokumentacji szkolnej świadczące o działań promujących wartość 
edukacji 

 
5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji zadania Miejsce realizacji 
zadania 

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

04.12.2013r. 

- omówienie zasad 
współpracy, przedstawienie 
istoty kompleksowego 
wsparcia szkoły 

- rozmowa z dyrektorem na 
temat potrzeb placówki 

- zebranie informacji o 
funkcjonowaniu szkoły         
( wywiad, analiza 
dokumentacji placówki) 

- rola SORE 

- uzgodnienie terminu 
spotkania z Radą 
Pedagogiczną 

Gimnazjum nr 3 – gabinet 
dyrektora 

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

12.12.2013r. 

- przedstawienie Radzie 
Pedagogicznej roli SORE 

- dyskusja z RP o 

Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 
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potrzebach rozwojowych 
szkoły ( warsztat) 

- wybór przez RP obszaru 
do rozwoju na dany rok  

- wyłonienie zespołu 
zadaniowego, który 
przeanalizuje wybrany 
obszar rozwojowy podczas 
warsztatu diagnostyczno-
rozwojowego 

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

13.12.2013r. 

- szczegółowa  analiza 
wybranego przez szkołę 
obszaru do rozwoju 

- wyznaczenie kierunków 
działania i zmian , które 
należy wdrożyć 

- określenie rezultatów 
podjętych działań 

Gimnazjum nr 3 – sala 22 

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

18.12.2013r.  

- zaplanowanie działań 
SORE/eksperta 

- stworzenie dokumentu 

- przedstawienie RPW do 
zatwierdzenia RP 

- gabinet SORE 

- Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 

5. Szkolenie z 
ekspertem dotyczące 
skutecznego  sposobu  
promowania wartości 
edukacji w placówce 

 

luty-marzec 2014r. 

- nabycie nowych 
umiejętności przez RP 

Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski/sala 
konferencyjna PP-P 

6. Warsztaty realizujące 
program wdrażania 
nowych form służących 
promowaniu wartości 
edukacji 

 

marzec-kwiecień 2014r. 

- nabycie umiejętności 
promowania wartości 
edukacji w wielu 
płaszczyznach i różnymi 
metodami 

Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 
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7. Spotkanie zespołu 
zadaniowego do spraw 
wdrożenia kreatywnych 
form promowania 
wartości edukacji 

marzec-maj 2014r. 

- dookreślenie zadań 

- podział pomiędzy 
członków RP 

- opracowanie zasad 
ewaluacji 

Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 

8. Konsultacje 
indywidualne i 
grupowe z SORE 

na bieżąco, według potrzeb Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 

9.  Opracowanie 
sprawozdania z 
realizacji  RPW 
(SORE) 

 

czerwiec 2014r Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 

10. Przedstawienie 
przez SORE  
dyrektorowi szkoły 
sprawozdania z 
realizacji RPW 

lipiec  2014r. 

- wnioski, rekomendacje 

Gimnazjum nr 3 – pokój 
nauczycielski 

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

sierpień  2014r. 

- wnioski, rekomendacje 

Gimnazjum nr 3 – 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 

  

Ekspert zewnętrzny 
…… 

  

7. Zadania osób Rola Zadania 

                                                             
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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realizujących RPW 

 

 

 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

- spotkanie z dyrektorem placówki 

- analiza dostępnej dokumentacji 

- spotkanie z Radą Pedagogiczną 

- spotkanie z zespołem zadaniowym 

- opracowanie RPW 

- organizacja działań związanych z pozyskaniem eksperta 
zewnętrznego 

- sprawozdanie z realizacji RPW przed dyrektorem i RP 

 

Ekspert / specjalista - przeprowadzenie szkolenia/warsztatu w wybranym 
przez RP obszarze  

- udzielenie odpowiedzi na pytania członków RP 

- konsultacje i wsparcie merytoryczne podczas wdrażania 
zmian w placówce 

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

Rola Liczba godzin 
zaangażowania w 
RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych2 

Zadania 
 

Dyrektor szkoły    

Nauczyciele - 
członkowie zespołu 
zadaniowego 

   

Pozostali nauczyciele    

Wychowawcy    

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

   

Pedagog szkolny    

Uczniowie    

Rodzice    

9. Sprawozdanie z Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW  

                                                             
2liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, 
szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW 
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realizacji działań  

(zadanie SORE) 

 

 


