Roczny Plan Wspomagania
Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu
ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy 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 wsparcia: „Budowa koncepcji pracy
przedszkola”.
Przedszkole Elfik jest placówką , która powstała 3 lata temu. Do tej pory nie zostały
wypracowane dokumenty, które określają sposób jej funkcjonowania. Za
posiadaniem koncepcji przemówiły argumenty o charakterze organizacyjnym i
społecznym. Te pierwsze odnoszą się do sposobu funkcjonowania placówki, te
drugie do całej społeczności przedszkolnej : dzieci, pracowników pedagogicznych,
niepedagogicznych i rodziców. Często też osób i instytucji, z którymi łączą
placówkę więzy współpracy. Praca zespołu podczas warsztatu diagnostycznorozwojowego wyłoniła argumenty , które przemawiają za potrzebą stworzenia
koncepcji pracy przedszkola:
- koncepcja pracy pozwala działać skutecznie
- koncepcja wskazuje kierunki rozwoju
- jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji
- koncentruje uwagę na tym co najważniejsze
- pozwala racjonalnie gospodarować zasobami
- ułatwia kreowanie wizerunku przedszkola w środowisku
- pomaga w spójnym opracowaniu pozostałych dokumentów przedszkolnych
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Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW.

3. Cel

- przedszkole posiada koncepcję pracy
- rada pedagogiczna świadomie kreuje wizerunek przedszkola
- koncepcja jest znana dzieciom i rodzicom, a także jest przez nich uznawana i
respektowana
- kadra podejmuje konkretne działania, które zawarte są w wizji i misji przedszkola
- kadra racjonalnie wykorzystuje zasoby kadrowe, lokalowe i materialne tak by
sprzyjały rozwojowi przedszkola i dzieci w najbardziej optymalny sposób
- przedszkole wypracowuje strategię marketingową

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 weźmie udział w szkoleniu z zakresu tworzenia koncepcji pracy
przedszkola
- 100% nauczycieli weźmie udział w warsztatach nt. efektywnego wykorzystywania
zasobów przedszkola ( kadrowych, lokalowych, materialnych)
- do końca roku szkolnego 2013/2014

powstanie dokument: koncepcja pracy

przedszkola
- rodzice zostaną zapoznani z zapisami koncepcji pracy przedszkola na zebraniu w
VI 2014 r. (zapis w dokumentacji przedszkolnej)
- 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 Elfik –
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
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placówki)
- rola SORE
- uzgodnienie terminu spotkania
z radą pedagogiczną
2. Spotkanie SORE
z Radą
Pedagogiczną /
utworzenie zespołu
zadaniowego (2
godz.)

05.12.2013r.

Przedszkole Elfik – pokój
nauczycielski

- przedstawienie Radzie
Pedagogicznej roli SORE
- dyskusja z RP o potrzebach
rozwojowych przedszkola (
warsztat)
- wybór przez RP obszarów do
rozwoju na dany rok szkolny
- wyłonienie zespołu
zadaniowego, który
przeanalizuje wybrany obszar
rozwojowy podczas warsztatu
diagnostyczno-rozwojowego

3. Warsztat
diagnostycznorozwojowy (SORE,
zespół zadaniowy)
(4 godz.)

06.12.2013r.

Przedszkole Elfik- gabinet
dyrektora

- 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

16.12.2013r.

- gabinet SORE

- zaplanowanie działań
SORE/eksperta

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

- stworzenie dokumentu
- przedstawienie RPW do
zatwierdzenia RP
5.Szkolenie z
ekspertem
dotyczące
budowania
koncepcji
przedszkola

luty-marzec 2014r.

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

- nabycie nowych umiejętności
przez RP
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6.

Warsztaty
realizujące
program
efektywnego
wykorzystywa
nia

zasobów

marzec-kwiecień 2014r.

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

- wypracowanie różnych
pomysłów na temat
wykorzystania zasobów
przedszkola Elfiku i
zaplanowanie ich wykorzystania
na rok szkolny 2014/2015

przedszkola
(kadrowych,
lokalowych,
materialnych)

7. Spotkanie
zespołu
zadaniowego do
spraw wdrożenia
założeń koncepcji
w życie
przedszkola

marzec-maj 2014r.

8. Konsultacje
indywidualne i
grupowe z SORE

na bieżąco, według potrzeb

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

9. Opracowanie
sprawozdania z
realizacji RPW
(SORE)

czerwiec 2014r

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

10. Przedstawienie
przez SORE
dyrektorowi szkoły
sprawozdania z
realizacji RPW

lipiec 2014r.

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

11. Rada
pedagogiczna z
udziałem SORE.
Przedstawienie
przez SORE
sprawozdania z

sierpień 2014r.

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

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

- wnioski,rekomendacje

- Przedszkole Elfik- pokój
nauczycielski

- wnioski, rekomendacje
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realizacji RPW;
wspólna dyskusja;
wnioski i
rekomendacje

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
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

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

Rola

Liczba godzin
zaangażowania w
RPW ogółem

Liczba godzin Zadania
kontaktowych2

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

9. Sprawozdanie z
realizacji działań

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW

(zadanie SORE)

2

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