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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE
ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA
W OBSZARZE: PROCESY
TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:
OD OFERTY EDUKACYJNEJ DO WŁAŚCIWEJ REALIZACJI PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
1. Czas realizacji

2.
potrzeby

Data rozpoczęcia realizacji

Data zakończenia realizacji

10.12.2013r.

31.08.2014r/

Diagnoza Dyrektor szkoły w rozmowie z SORE wskazał na jeden problem
a mianowicie brak innowacji pedagogicznych i nowatorskich rozwiązań
programowych.
W czasie spotkania rady pedagogicznej z SORE jej członkowie wskazali, że
problemem jest zmiana struktury rodziny, mała samodzielność dzieci
i roszczeniowa postawa rodziców.
Podczas spotkania członków zespołu diagnostycznego przeprowadzono
pogłębioną analizę przyczyn obecnej sytuacji szkoły. Stwierdzono, że
zmiana struktury rodziny wpływa m.in. na:
- małą samodzielność dzieci,
- niepewność swoich działań
Oferta edukacyjna nie rozwija w odpowiedni sposób postaw społecznych
dzieci. Nie wszyscy nauczyciele stosują nowatorskie metody techniki
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze względu
na brak odpowiednich ofert szkoleniowych lub znaczną odległość miejsc
gdzie odbywają się szkolenia.

3. Cel

Celem ogólnym realizacji oferty jest wzbogacenie oraz urozmaicenie oferty
edukacyjnej szkoły, w wyniku czego nastąpi pełna realizacja podstawy programowej
Cele szczegółowe:
1. Do 30.03.14r. nauczyciele zostają wyposażeni w kompetencje potrzebne do
wprowadzenia innowacji pedagogicznych, poznają nowe metody pracy
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z dziećmi oraz metody opracowania edukacyjnych programów autorskich
2. Do 30.06.14r. nauczyciele wspólnie planują i sukcesywnie wdrażają
innowacje pedagogiczne.
3. Do 30.06.14r. 6 nauczycieli nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu
monitorowania postępów w realizacji postawy programowej po
wprowadzeniu innowacji pedagogicznych.

4.
Zakładane
wskaźniki realizacji
RPW

1. Udział 100% nauczycieli w zaplanowanych spotkaniach rady
pedagogicznej (2 spotkania).
2. 90% nauczycieli stosuje innowacje pedagogiczne i nowatorskie
rozwiązania pedagogiczne
3. Zgromadzona jest dokumentacja dotycząca prowadzonych zajęć
(konspekty, zdjęcia, filmy)
4. 90% rodziców jest poinformowanych o celu i sposobie
wprowadzania innowacji.
5. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy monitorowany jest
w kontekście potrzeb dzieci.

5.
Harmonogram Zadanie
realizacji RPW

Termin
zadania

realizacji

Miejsce
zadania

realizacji

Zadanie

Termin
zadania

realizacji

Miejsce
zadania

realizacji

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

28.11.13r. godz. 12.00

Przedszkole

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

10.12.13r.

Przedszkole

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

10.12.13r.

Przedszkole

4.
Wypracowanie
rocznego
planu
wspomagania szkoły
5.Szkolenie
dla
wszystkich nauczycieli z
zakresu
wprowadzania

Przedszkole

Luty/marzec 2014r.

Przedszkole
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innowacji
pedagogicznych
i
nowatorskich rozwiązań
programowych.

6.Spotkanie z rodzicami
(podczas
zebrania
poinformowanie
rodziców o celu i sposobie
wprowadzenia innowacji)

Kwiecień 2014

Przedszkole

7. Spotkanie z ekspertem
–monitoring
wprowadzanych
innowacji

Czerwiec 2014r.

Przedszkole

Przedszkole
procesu

Lipiec 2014r.

9. Drugie spotkanie z
ekspertem?

Lipiec 2014r.

10.
Opracowanie
sprawozdania z realizacji
RPW (SORE)

Sierpień 2014r.

Przedszkole

11. Przedstawienie przez
SORE
dyrektorowi
szkoły sprawozdania z
realizacji RPW

Sierpień 2014r.

Przedszkole

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

Sierpień 2014r.

Przedszkole

8. Ewaluacja
SORE
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6.
Role
osób Rola
realizujących RPW
i ich zaangażowanie
Szkolny
czasowe

Liczba godzin pracy
na rzecz RPW ogółem

Liczba
godzin
1
kontaktowych

organizator
rozwoju edukacji
Ekspert zewnętrzny ……

7. Zadania osób Rola
realizujących RPW

Zadania

Szkolny
organizator
rozwoju edukacji

 Diagnoza/analiza funkcjonowania szkoły
 Doradztwo indywidualne dla dyrektora (3
spotkania)
Konsultacje dla nauczycieli (w każdą środę miesiąca)

Ekspert / specjalista

 Przeprowadzenie szkolenia RP

 Przeprowadzenie spotkań roboczych
nauczycielami

 Spotkania konsultacyjne z nauczycielami
(2 x 2 h)

Szkolny
organizator
rozwoju edukacji

 Diagnoza/analiza funkcjonowania szkoły
 Doradztwo indywidualne dla dyrektora (3
spotkania)
Konsultacje dla nauczycieli (każdą środę miesiąca)

8.
Role
osób Rola
korzystających
ze
wspomagania
i
wymagane
zaangażowanie

Liczba
godzin Liczba
godzin
zaangażowania
w kontaktowych2
RPW ogółem

Dyrektor szkoły

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.
2

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

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czasowe z ich strony

Nauczyciele - członkowie
zespołu zadaniowego
Pozostali nauczyciele
Wychowawcy
Dzieci
Rodzice

9. Zadania osób Rola
korzystających
ze
Dyrektor szkoły
wspomagania

Nauczyciele - członkowie
zespołu zadaniowego

Pozostali nauczyciele

Zadania


Uczestniczy w spotkaniach



Udostępnia informacje



Informuje nauczycieli o szkoleniach, warsztatach,
sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół ds.
ewaluacji, korzysta z konsultacji indywidualnych.



Czynnie uczestniczą w warsztatach diagnostyczno
– rozwojowych i szkoleniach.



Współuczestniczą w opracowaniu RPW.



Udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji
podjętych działań.



Wprowadzają innowacje pedagogiczne.



Udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji
podjętych działań.

Wprowadzają innowacje pedagogiczne
Dyrektor szkoły

Nauczyciele - członkowie
zespołu zadaniowego



Uczestniczy w spotkaniach



Udostępnia informacje



Informuje nauczycieli o szkoleniach, warsztatach,
sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół ds.
ewaluacji, korzysta z konsultacji indywidualnych.



Czynnie uczestniczą w warsztatach diagnostyczno
– rozwojowych i szkoleniach.



Współuczestniczą w opracowaniu RPW.



Udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji
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podjętych działań.

Pozostali nauczyciele



Wprowadzają innowacje pedagogiczne.



Udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji
podjętych działań.

Wprowadzają innowacje pedagogiczne
Dyrektor szkoły

Nauczyciele - członkowie
zespołu zadaniowego

Pozostali nauczyciele



Uczestniczy w spotkaniach



Udostępnia informacje



Informuje nauczycieli o szkoleniach, warsztatach,
sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół ds.
ewaluacji, korzysta z konsultacji indywidualnych.



Czynnie uczestniczą w warsztatach diagnostyczno
– rozwojowych i szkoleniach.



Współuczestniczą w opracowaniu RPW.



Udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji
podjętych działań.



Wprowadzają innowacje pedagogiczne.



Udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji
podjętych działań.

Wprowadzają innowacje pedagogiczne
Dyrektor szkoły



Uczestniczy w spotkaniach



Udostępnia informacje



Informuje nauczycieli o szkoleniach, warsztatach,
sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół ds.
ewaluacji, korzysta z konsultacji indywidualnych.

10. Sprawozdanie z Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW
realizacji działań
(zadanie SORE)
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