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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 RPW –  

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA 

(szczegółowy plan realizacji oferty) 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY – 
Zespół Szkół nr 2 w Wałczu 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1IM. PROFESORA WIKTORA ZINA 
W OBSZARZE PROCESY 

Postawy uczniowskie – jak je kształtować? 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

10.12.2013r. 31.08.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola).  

Na podstawie rozmowy z panią Dyrektor Szkoły, spotkania z Radą 
Pedagogiczną, warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem 
zadaniowym wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły. 

W wyniku analizy szkolnych dokumentów – Programu Wychowawczego 
Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu – p. III Główne cele pracy wychowawczej – 
MODEL ABSOLWENTA – napisane jest, że „głównym celem procesu 
wychowania w szkole jest ukształtowanie absolwenta odpowiadającego 
następującemu wzorcowi: 1) prawy, 2) uczciwy, 3) nieobojętny na wszelkie 
przejawy zła, 4) szanujący siebie i innych, 5) kulturalny, 6) odpowiedzialny, 
7) przedsiębiorczy, 8) patriota”. W Programie Profilaktyki Zespołu Szkół nr 
2 w Wałczu w punkcie III. Założone cele programu profilaktyki właśnie 
pierwszym celem jest „kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną 
osobę i innych w różnych aspektach życia szkolnego.”  

Poza tym, w Planie Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół nr 2  
w Wałczu na rok szkolny 2013/2014, który został opracowany w oparciu  
o wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013, 
zaplanowano dla wychowawców i pedagoga szkolnego w punktach: 1) „ 
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Zintensyfikować działania wychowawcze wskazujące uczciwość  
i rzetelność, jako podstawowe cechy człowieka, tak w kontekście moralnym 
jak i prawnym.”, 2) „Zintensyfikować działania wychowawcze promujące 
zdrowy styl życia (m. in. uczęszczanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach 
wychowania fizycznego)”, 5) „Analizować systematycznie sytuację 
wychowawczą w klasie (uwagi o negatywnych zachowaniach uczniów i na 
bieżąco reagować (przeprowadzać rozmowy, udzielać kar statutowych), 8) 
„Skutecznie eliminować zjawisko agresji słownej poprzez uświadamianie,  
a także regularne wpisywanie uwag.”, 9) „Pracować nad poprawą 
procentowego wskaźnika frekwencji i zmniejszeniem liczby godzin 
nieusprawiedliwionych.” 

W Planie Doskonalenia Nauczycieli Zespołu szkół nr 2 na rok szkolny 
2013/2014 ustalono jako jeden z  sześciu priorytetów w doskonaleniu 
nauczycieli – „Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów 
wychowawczych”. 

W ramach realizacji założeń wyżej wymienionych dokumentów nauczyciele 
dbają o kształtowanie właściwych – wcześniej opisanych postaw 
uczniowskich, jednak ich działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
Stąd zaplanowano na rok szkolny 2013/2014 między innymi następujący 
przedmiot ewaluacji wewnętrznej – „Respektowane są normy społeczne.” 

Nauczyciele zwrócili uwagę na to, że uczniowie nie przestrzegają zasad 
ustalonych w dokumentach szkoły,  niewłaściwie reagują na pojawiające się 
problemy. 

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

Cel ogólny: 
Do 27.06.2014r. nauczyciele wypracowują i stosują narzędzia służące 
kształtowaniu postaw uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym 
w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców. 
 
Cele szczegółowe:  

1. Sprecyzowanie i szczegółowe opisanie systemu wartości  
i określenie w oparciu o ten system modelu absolwenta. 

2. Nabycie przez nauczycieli umiejętności kształtowania prawidłowych 
postaw społecznych u uczniów, rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych. 

3. Nabycie przez nauczycieli umiejętności komunikacji 
interpersonalnej, w tym stosowanie komunikatów typu „JA”. 

4. Doskonalenie przez wychowawców i nauczycieli umiejętności 
współpracy w podejmowanych działaniach i procesach 
wychowawczych. 
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5. Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół 
zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły.  

 
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). 

 98 % nauczycieli bierze udział w szkoleniu rady pedagogicznej. 
 98 % nauczycieli uczestniczy w warsztatach z zakresu 

kształtowania postaw uczniowskich prowadzonych przez eksperta 
(rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, stosowanie komunikatów 
typu „JA”). 

 95 % uczniów klas ZSZ bierze udział w warsztatach prowadzonych 
przez wychowawców na lekcjach wychowawczych na temat 
kształtowania właściwych postaw uczniowskich. 

 98 % nauczycieli zna i stosuje nabyte umiejętności kształtowania 
właściwych postaw u uczniów. 

 Opracowany i zapisany w dokumentach Szkoły szczegółowy system 
wartości i poszerzony o niego model absolwenta. 
 

5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

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

22.11.2013r. Szkoła, gabinet dyrektora 

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

10.12.2013r. 

 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

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

13.12.2013r. Szkoła, pokój 
nauczycielski 

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

20.12.2013r. Szkoła, gabinet dyrektora 

5.Szkolenie 
„Rozwiązywanie 
konfliktów” 

Luty 2014r. 

Godzina 16.00 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 
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6. Warsztaty na temat: 
„Stosowanie 
komunikatów typu „JA” 

Marzec 2014r. 

Godzina 16.00 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

7.   

8. Konsultacje dla 
nauczycieli 

Cały czas trwania 
projektu 

W zależności od potrzeb 

9. Konsultacje dla 
rodziców 

Cały czas trwania 
projektu 

W zależności od potrzeb 

10. Konsultacje 
indywidualne i grupowe 
dla nauczycieli i/lub 
rodziców 

Cały czas trwania 
projektu 

Szkoła, pokój 
nauczycielski 

11. Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

17.06. 2014r. Szkoła, gabinet dyrektora 

12. Przedstawienie przez 
SORE  dyrektorowi 
szkoły sprawozdania z 
realizacji RPW 

19.06. 2014r. Szkoła, gabinet dyrektora 

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

Czerwiec 2014r. Szkoła, 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 

80h/miesiąc 40 h/miesiąc 

Ekspert zewnętrzny ……   

                                                             
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.  



 
 
 
 
 
 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Prowadzący szkolenie 
RP 

2 x 6 h  

   

7. Zadania osób 
realizujących RPW 

 

 

 

Rola Zadania 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

 Diagnoza/analiza funkcjonowania szkoły; 
 Doradztwo indywidualne dla dyrektora (w 

zależności od potrzeb); 
 Konsultacje dla nauczycieli (każdy drugi 

wtorek miesiąca oraz w zależności od 
potrzeb; 

 Organizowanie spotkań i konsultacji  
z ekspertami – specjalistami; 

 Przygotowanie sprawozdania z realizacji 
RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i 
rekomendacje do pracy w roku szkolnym 
2014/2015. 

Ekspert / specjalista  Przygotowanie i przeprowadzenie 
szkolenia/warsztatów RP (2 x 6 h): 
1) „Rozwiązywanie konfliktów” 
2) „Stosowanie komunikatów typu „JA” 

Nauczyciele  Praca wychowawcza z uczniami z uczniami 
na lekcjach; 

 Praca wychowawcza z uczniami na 
zajęciach pozalekcyjnych. 

Wychowawcy klas  Praca wychowawcza na lekcjach 
wychowawczych i innych; 

 Konsultacje indywidualne z uczniami  
(1h/tydzień z uczniem); 

 Konsultacje indywidualne z rodzicami 
uczniów. 

8. Role osób 
korzystających ze 
wspomagania i 
wymagane 

Rola Liczba godzin 
zaangażowania w 
RPW ogółem 

Liczba godzin 
kontaktowych2 

                                                             
2liczba godzin uczestnictwa w konsultacjachindywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  
itp. organizowanych w ramach RPW 
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zaangażowanie 
czasowe z ich strony 

Dyrektor szkoły 60 30 

Nauczyciele - członkowie 
zespołu zadaniowego 

24 24 

Pozostali nauczyciele 18 18 

Wychowawcy 20 20 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

  

Pedagog szkolny 20 18 

Uczniowie 2 2 

Rodzice 2 2 

   

   

9. Zadania osób 
korzystających ze 
wspomagania 

 

 

 

Rola Zadania 

Dyrektor szkoły 

 

 Nadzoruje i koordynuje wszystkie działania 
 Uczestniczy w spotkaniach 
 Udostępnia informacje, pomieszczenia, sprzęt 

do realizacji szkoleń 
 Informuje nauczycieli o szkoleniach, 

warsztatach, sposobach realizacji wsparcia 
 Motywuje pracowników do systematycznego  

i aktywnego udziału w szkoleniach  
i  warsztatach 

 Podejmuje działania służące utrwalaniu  
i rozwijaniu nabytych przez nauczycieli 
umiejętności, zachęca do stosowania ich  
w relacjach z uczniami 

Nauczyciele - członkowie 
zespołu zadaniowego 

 

 Czynnie uczestniczą w warsztatach 
diagnostyczno-rozwojowych 

 Opracowują i opisują system wartości  
i w oparciu o ten system modyfikują model 
absolwenta 

Pozostali nauczyciele 

 

 Czynnie uczestniczą w realizacji zadań 
(kształtowaniu właściwych postaw 
uczniowskich) 

 Uczestniczą w warsztatach i szkoleniach 
Wychowawcy  Czynnie uczestniczą w realizacji zadań 

(kształtowaniu właściwych postaw 
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 uczniowskich) 
 Prowadzą lekcje wychowawcze, podczas 

których ćwiczone są właściwe postawy  
u uczniów 

 Utrwalają nabyte właściwe postawy 
uczniowskie 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Pedagog szkolny 

 

 Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami  
i rodzicami  

 Wspiera wychowawców i nauczycieli 

Uczniowie 

 

 Uczestniczą w lekcjach, na których ćwiczy się 
postawy uczniowskie 

 Biorą udział w konsultacjach indywidualnych 

Rodzice 

 

 W domu kształtują właściwe postawy uczniów 
(tworzą wspólny wychowawczy front ze 
szkołą) 

 Uczestniczą w konsultacjach z nauczycielami  
i w zebraniach w szkole 

 Są współodpowiedzialni za kształtowanie 
postaw  

 Wspierają dzieci w trudnych sytuacjach 
 Utrwalają właściwe nawyki dzieci  
 Stosują komunikaty typu „JA” 
 W sposób konstruktywny rozwiązują konflikty 

 z dziećmi 
 Prowadzą rzeczowe rozmowy z dziećmi 
 Informują o swoich oczekiwaniach w stosunku 

do zachowania dzieci 
  

  

10. Sprawozdanie z 
realizacji działań  

(zadanie SORE) 

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW  

Przedstawiony dyrektorowi szkoły oraz na radzie pedagogicznej w czerwcu 2014r. 

W ramach RPW odbyły się: 

 Spotkanie z Dyrektorem Szkoły: informacja o celach i założeniach projektu, 
wstępna diagnoza potrzeb, ustalenia terminu Rady Pedagogicznej (2 godz.); 

 Spotkanie z Radą Pedagogiczną: informacja o celach i założeniach projektu, 
ustalenie najważniejszych potrzeb szkoły, wybranie dwóch obszarów 
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diagnostycznych, utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.); 

 Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego: przeprowadzenie 
pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły w obszarach wybranych przez Radę 
Pedagogiczną, określenie celu głównego oraz celów szczegółowych (4 
godz.); 

 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły opracowano Roczny 
Plan Wspomagania Szkoły, w którym uwzględnione zostały zadania 
poszczególnych osób realizujących RPW i korzystających ze wspomagania  
oraz  szkolenia/warsztaty prowadzone przez eksperta. 

 
 
 
 
 

 


