ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W RUMI
Ul.Stoczniowców 6, 84-230 Rumia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
________________________________________________________________

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA
/AKTUALIZOWANY/

Projekt: WSPOMAGANIE PRACY SZKOŁY
Dane szkoły
Czas realizacji

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi, Szkoła Podstawowa Nr 9, ul.Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
Data rozpoczęcia realizacji
Data zakończenia realizacji

Realizatorzy




3.04.2017
Dyrektor – mgr Lucyna Oglęcka /Lider
Członkowie Rady Pedagogicznej

Partnerzy







Rodzice
Samorząd szkolny
Organ prowadzący szkołę
Środowisko lokalne
Instytucje współpracujące ze szkołą

Instytucja
wspomagająca

maj/czerwiec 2019

/zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji Rocznego Planu Wspomagania/
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi - mgr Danuta Gimińska,
 zaproszeni eksperci /w zależności od potrzeb/

Obszar
/wynik
diagnozy
potrzeb szkoły/

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ZAKRES DZIAŁAŃ

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 doposażenie sal lekcyjnych i pokoju
 Lucyna Oglęcka –
nauczycielskiego w sprzęt komputerowy;
dyrektor
 rozbudowanie/zmodernizowanie sieci;
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 szkolenia dla nauczycieli i rodziców
dotyczące właściwego korzystania
z zasobów dziennika elektronicznego;

 Inne osoby w wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły
zakresie

HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ

OCZEKIWANE
EFEKTY

 na bieżąco,
zgodnie z
możliwościami

 dostępność do
komputerów
w klasach
i w pokoju
nauczycielskim;
 umiejętność
nauczycieli
korzystania
z dziennika
elektronicznego
według przyjętych
procedur
/systematyczne
wprowadzanie
danych/
 umiejętność
rodziców
korzystania
z dziennika
elektronicznego
 bieżący kontakt
NauczycielRodzic /szybki
przepływ
informacji;

 X 2018
 XI-XI 2017

 opracowanie spójnych i jednolitych
procedur obowiązkowego korzystania
z dziennika elektronicznego;
 prowadzenie stałego nadzoru
pedagogicznego

 na bieżąco

skuteczniejsze
monitorowanie
sytuacji
edukacyjnej,
wychowawczej
dziecka/
 „odciążenie”
rodziców” od
trudnych
informacji na
temat ich dzieci
podczas zebrań
 poprawa
komunikacji

 opracowanie dla nauczycieli i rodziców
„podręcznej formy” procedur
postępowania w sytuacjach trudnych;
 zapoznanie wszystkich pracowników
szkoły i rodziców z obowiązującymi
w szkole procedurami dotyczącymi
bezpieczeństwa;
BEZPIECZEŃSTWO

 szkolenia dla nauczycieli i rodziców
dotyczące:
- zachowań autodestrukcyjnych, np.
samookaleczeń
- przemocy, agresji /rozpoznawanie i
reagowanie/;
- świadomego, odpowiedzialnego
korzystania z Internetu /komputer, telefon –
fonoholizm/
 dyżury rodziców w szkole /zapoznanie
rodziców z inicjatywą „Przerwy
inaczej”, zmotywowanie ich do
świadomego włączenia się;
monitorowanie realizacji inicjatywy/

 J. Lelito – psycholog,
członek Zespołu
Zadaniowego

 XI-XII
2018

 A. Szyba – pedagog
 K. Hoła – nauczyciel,
BHP
 Inne osoby w wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły
zakresie
 rok szk.
 L. Oglęcka – dyrektor
2018/19
 J. Lelito – psycholog,
członek Zespołu
Zadaniowego
 D.Gimińska – specjalista
ds. wspomagania, PPP
Rumia


G. Jerzyk – nauczyciel,
członek Zespołu
Zadaniowego
 I. Świtońska
 J. Rafalska
 Rada Rodziców

 rok szk.
2018/19

 wzrost poczucia
bezpieczeństwa
/uczeń,
nauczyciel,
rodzic/
 wdrażanie przez
nauczycieli
i rodziców
jednolitych
procedur;
 współodpowiedzialność
rodziców

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 szkolenia dla nauczycieli,
 L. Oglęcka – Dyrektor
wychowawców, takie jak np.:
 J. Lelito – psycholog,
- „Dobra wywiadówka”
członek Zespołu
- „Autoprezentacja”
Zadaniowego
- „Nauczyciel Lider”
- „Jak współpracować z trudnym rodzicem
i chronić siebie? /Ośrodek Rozwoju
Kompetencji Edukacyjnych. Niepubliczna
Placówka Doskonalenia Zawodowego/

 rok szk.
2018/19

 Dopracowanie
organizacji
spotkań
 IX 2019
z rodzicami:
 L. Oglęcka – Dyrektor
a. konsultacji /uwzględnienie
 Zespół
konkretnych dat/
samokształceniowy
b. zebrań z podziałem na grupy
nauczycieli klas I-III
wiekowe
/Lider – E. Idziak/
c. zakresu logistycznego
 Zespół wychowawców
klas IV-VI /Lider –
H. Klajszmit/

 poprawa
komunikacji:
rodzic –
nauczyciel;
 poprawa
atmosfery na
zebraniach;
 poprawa
frekwencji na
zebraniach;
 zmiana sposobu
przekazu
informacji;
 zachęcenie
rodziców do
indywidualnych
konsultacji;
 świadome
korzystanie przez
rodziców z oferty
szkoły;
 lepsza higiena
pracy nauczyciela

WSPÓLNE INICJATYWY

 Tematyczne spotkania dla rodziców /np. 
z policją z wydziału ds. nieletnich/
 „Przerwy inaczej”



Prezydium Rady
Rodziców
I. Świtońska
J. Rafalska

 rok szk.
 integracja
2018/19
środowiska
/szkoła-dom/
 zgodnie
z przyjętym  wyposażenie
kalendarodziców w
rzem
niezbędne
informacje, np. z
zakresu jego
odpowiedzialnoś
 XI –
ci prawnej
doprecyzow
anie tematu

 Akcje charytatywne

 Lider - T. Brunath

 Tematyczna gra terenowa

 D. Pacek –nauczyciel,
członek Zespołu
Zadaniowego, Lider
 M. Włodarski –
 V-VI 2019r.
nauczyciel
-finał
 Inni
nauczyciele w wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły, Lidera
zadania - zakresie
 Prezydium Rady
Rodziców

 Roczny Plan Wspomagania Rozwoju został opracowany podczas warsztatu diagnostyczno-rozwojowego przez Zespół
Zadaniowy w składzie: Joanna Lelito
Joanna Cholawo
Joanna Fonfara-Gręziak
Anna Brodacka
Małgorzata Farion
Anna Młodzikowska
Dorota Pacek
Grzegorz Jerzyk
 Uwzględniono propozycje/potrzeby rodziców przedstawione przez Prezydium Rady Rodziców
 Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły - P. Lucynę Oglęcką w dniu 20.06.2017r.
 Na mocy porozumienia zawartego w dniu 14.09.2017 pomiędzy P. Lucyną Oglęcką - dyrektorem szkoły
a P. Danutą Gimińską – specjalistą ds. wspomagania /PPP Rumia/ zawieszono realizację RPW do dnia 03.09.2018r.

