Roczny Plan Wspomagania
Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu
ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola)
1. Czas realizacji

2. Diagnoza
potrzeby

Data rozpoczęcia realizacji

Data zakończenia realizacji

29.11.2013r.

29.08.2014r.

Na podstawie:
- rozmowy z dyrektorem przedszkola
- analizy dokumentacji
- spotkania z Radą Pedagogiczną,
- warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem zadaniowym
wyłoniony został obszar, który wymaga rozwoju: „Rodzice są partnerami
przedszkola”.
Nauczycielki przedszkola po wnikliwej analizie funkcjonowania placówki określiły
poziom współpracy z rodzicami jako niewystarczający. Chciałyby do działań
przedszkola włączyć większą ilość rodziców, razem z nimi współdecydować o
sprawach przedszkola. Jako mocne strony wskazują fakt że rodzice są zadowoleni ze
współpracy z przedszkolem, odpowiada im jego organizacja i to, że chętnie
uczestniczą w imprezach i uroczystościach. Do słabych zaś zaliczają niski poziom
zainteresowania rodziców w proces wychowawczy , zaangażowanie we wspólne
przedsięwzięcia i orientację w rzeczywistej pracy przedszkola. Kadra sygnalizuje
potrzebę podniesienia swoich kompetencji komunikacyjnych tak by mogła
skutecznie rozmawiać i zachęcać rodziców do różnorodnych działań na rzecz dzieci
i przedszkola. Właściwa i pełna współpraca przedszkola z rodzicami powinna
prowadzić do zintegrowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Przedszkole
chce dołożyć wszelkich starań by rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach
zdrowia i bezpieczeństwa dzieci , a także wspierali inne działania stymulujące ich
wszechstronny rozwój.

3. Cel

Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW.

- przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na
temat swojej pracy
- nauczyciele podniosą kwalifikacje w zakresie efektywnej
komunikacji z rodzicami
- wypracowane zostaną narzędzia do badania poziomu i jakości
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współpracy przedszkola z rodzicami
- rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w
podejmowanych działaniach

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).
- 100 % nauczycieli przeszkoli się w zakresie komunikacji interpersonalnej
- Rada Pedagogiczna zaangażuje rodziców w uroczystości przedszkolne:
1. „Grunt to rodzinka” 30.05.2014r. ( bajka dla przedszkolaków, którą przedstawią
rodzice)
2. Rada Pedagogiczna wspólnie z rodzicami wyposaży „Magiczną salę” w pomoce
dydaktyczne do końca roku szkolnego 2013/2014
- przygotowanie przez członków RP narzędzi do badania poziomu i jakości
współpracy przedszkola z rodzicami i zamieszczenie ich w dokumentacji
przedszkola
- 15 godzin szkoleniowych w wybranym przez RP obszarze

5. Harmonogram
realizacji RPW

Zadanie

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji
zadania

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

29.11.2013r.

Przedszkole Bajka –
gabinet dyrektora

- omówienie zasad
współpracy, przedstawienie
istoty kompleksowego
wsparcia przedszkola
- rozmowa z dyrektorem na
temat potrzeb placówki
- zebranie informacji o
funkcjonowaniu
przedszkola ( wywiad,
analiza dokumentacji
placówki)
- rola SORE
- uzgodnienie terminu
spotkania z radą
pedagogiczną

2. Spotkanie SORE z
Radą Pedagogiczną /

16.12.2013r.

Przedszkole Bajka-pokój
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utworzenie zespołu
zadaniowego (2 godz.)

- przedstawienie Radzie
Pedagogicznej roli SORE

nauczycielski

- dyskusja z RP o
potrzebach rozwojowych
przedszkola ( warsztat)
- wybór przez RP obszaru
do rozwoju na dany rok
- wyłonienie zespołu
zadaniowego, który
przeanalizuje wybrany
obszar rozwojowy podczas
warsztatu diagnostycznorozwojowego
3. Warsztat
diagnostycznorozwojowy (SORE,
zespół zadaniowy) (4
godz.)

17.12.2013r.

Przedszkole Bajka- pokój
nauczycielski

- szczegółowa analiza
wybranego przez
przedszkole obszaru do
rozwoju
- wyznaczenie kierunków
działania i zmian , które
należy wdrożyć
- określenie rezultatów
podjętych działań

4. Wypracowanie
rocznego planu
wspomagania szkoły

18.12.2013r.

- gabinet SORE

- zaplanowanie działań
SORE/eksperta

- Przedszkole Bajkapokój nauczycielski

- stworzenie dokumentu
- przedstawienie RPW do
zatwierdzenia RP
5. Szkolenie z
ekspertem dotyczące
zasad efektywnej
komunikacji
interpersonalnej

luty-marzec 2014r.

6. Warsztaty realizujące
program wdrażania
nowych narzędzi
służących do pomiaru
jakości współpracy
przedszkola z

marzec-kwiecień 2014r.

- Przedszkole Bajka/sala
konferencyjna PP-P

- nabycie nowych
umiejętności przez RP

- Przedszkole Bajka

- wypracowanie różnych
narzędzi pomiaru jakości
współpracy
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rodzicami
7. Spotkanie zespołu
zadaniowego do spraw
podniesienia
efektywności
współpracy przedszkola
z rodzicami

marzec-maj 2014r.

- Przedszkole Bajka

- dookreślenie zadań
- podział zadań pomiędzy
członków RP
- opracowanie zasad
ewaluacji

6. Role osób
realizujących RPW
i ich zaangażowanie
czasowe

8. Konsultacje
indywidualne i
grupowe z SORE

na bieżąco, według potrzeb

- Przedszkole Bajka

9. Opracowanie
sprawozdania z
realizacji RPW
(SORE)

czerwiec 2014r.

- Przedszkole Bajka

10. Przedstawienie
przez SORE
dyrektorowi szkoły
sprawozdania z
realizacji RPW

lipiec 2014r.

- Przedszkole Bajka

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

sierpień 2014r.

Rola

Liczba godzin pracy na
rzecz RPW ogółem

- wnioski,rekomendacje

- Przedszkole Bajka

- wnioski, rekomendacje

Liczba godzin
kontaktowych1

Szkolny organizator
rozwoju edukacji

1

liczba 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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Ekspert zewnętrzny

7. Zadania osób
realizujących RPW

Rola

Zadania

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

Zadania

kontaktowych

Dyrektor szkoły
Nauczyciele członkowie zespołu
zadaniowego
Pozostali nauczyciele
Wychowawcy
Wychowawcy świetlicy
szkolnej
Pedagog szkolny
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Uczniowie
Rodzice

9. Sprawozdanie z
realizacji działań

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW

(zadanie SORE)
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