
 

 

 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA 

 PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZŁOPIE  
W OBSZARZE: Budowa koncepcji pracy szkoły 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

26.11.2013 31.08.2014 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest systematycznie analizowana i 
modyfikowana w razie potrzeby; niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są 
świadomi koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią. 

3. Cel  Celem ogólnym realizacji oferty jest wypracowanie spójnej koncepcji pracy szkoły, 
uwzględniającej aktualne potrzeby, opartej na dyskusji angażującej całą społeczność 
szkolną. 

Cele szczegółowe: 

- opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących wspólnemu 
wypracowywaniu koncepcji pracy szkoły i określeniu pożądanych kierunków 
rozwoju przez całą społeczność szkolną; 

- opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami; 

- wypracowanie przez nauczycieli procedury okresowego analizowania i 
modyfikowania koncepcji pracy; 

- wypracowanie sposobów informowania o koncepcji pracy i wprowadzanych 
zmianach; 

4. Zakładane 
wskaźniki realizacji 
RPW 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW: 

-  liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach – 17 osób, 

- liczba godzin szkoleniowych – 15h 

 
5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

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

26.11.2013 

Publiczne Gimnazjum  

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

 

03.12.2013 

3. Warsztat 10.12.2013 



 

 

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

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

13.12.2013 – 07.01.2014 

5. Szkolenie z ekspertem 
zewnętrznym:  

Diagnozowanie potrzeb 
szkoły i tworzenie 
odpowiadającej na nie 
koncepcji pracy szkoły. 

(6h) 

 

Styczeń / marzec 2014 

6. Warsztaty z ekspertem 
zewnętrznym dla 
przedstawicieli 
społeczności szkolnej:  

- Określenie głównych 
zagadnień wymagających 
uwzględnienia w 
koncepcji pracy szkoły. 

(5h) 

Luty / kwiecień 2014 

7. Spotkania zespołu 
zadaniowego ds. budowy 
koncepcji pracy szkoły: 
przygotowanie planu 
działań, podział zadań 
pomiędzy 
poszczególnymi 
pracownikami i organami 
szkoły 

marzec / maj 2014 

8. Konsultacje 
indywidualne / grupowe 
dla zespołu zadaniowego 
ds. budowy koncepcji 
pracy szkoły z ekspertem 
zewnętrznym. 

(4h) 

kwiecień / czerwiec 2014 

9. Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

Czerwiec / lipiec 2014 



 

 

12. Przedstawienie przez 
SORE  dyrektorowi 
szkoły sprawozdania z 
realizacji RPW 

Lipiec / sierpień 2014 

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

Sierpień 2014 

6. Zadania osób 
realizujących RPW 

 

 

 

Rola Zadania 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

Zadania opisano w punkcie 5 

 

Ekspert / specjalista Zadania opisano w punkcie 5; 

Zaangażowanie czasowe 15h 

7. Sprawozdanie z 
realizacji działań  

(zadanie SORE) 

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW – sierpień 2014r. 

 

 


