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Onboarding - dlaczego warto? 
 
• 91% pracowników pozostaje w firmie dłużej 
 

• 50% większa efektywność nowych pracowników 
 

• o 34% szybsza adaptacja w nowym środowisku 
pracy (średnio adaptacja zajmuje od 8 do 10 miesięcy!) 

 

• wysokie ryzyko spadku zaangażowania już w pierwszych 
tygodniach pracy 

 

• aż 33% kandydatów zaczyna szukać kolejnej pracy      6 
miesięcy po rozpoczęciu nowej 

 



Zestaw powitalny 

• Zestaw powitalny (New Job Survival Kit) to po prostu 
pudełko lub worek z różnymi wspaniałościami, które mogą 
przydać się pracownikom.  



Poradniki 







Potrzeby ucznia 

 

Nowy w szkole 

 

Brak wiedzy nt. 
funkcjonowania 
polskiej szkoły 

 

Nieznajomość języka 
polskiego 

 

Brak znajomych, 
którzy wytłumaczą 



Elementy pakietu 



Informacje formalne 

• Powitanie 

• Dane adresowe szkoły 

• Kalendarz roku szkolnego     
i szkolny porządek dnia 

• System oceniania w szkole 

• Wzory formularzy szkolnych 
(usprawiedliwienie, zgoda na 
udział w wycieczce itp.) 

• Informacje o dokumentach 
szkolnych (statut, 
regulaminy itp.) 

 



Plan lekcji  
i zajęcia dodatkowe 

• plan lekcji 

• nauczyciele i kontakt do 
nich 

• zajęcia dodatkowe dla 
wszystkich uczniów 

• zajęcia dodatkowe dla 
uczniów cudzoziemskich  

• świetlica 

• zajęcia dodatkowo płatne 
w szkole 



Wskazówki praktyczne 

• gdzie jest stołówka szkolna?  

• gdzie znaleźć zgubiony piórnik?  

• kiedy można wyjść na boisko 
szkolne?  

• jakie powinno być obuwie 
zamienne?  

• jak wygląda dzienniczek ucznia  
w naszej szkole? 

• co zrobić, gdy się spóźnię do 
szkoły? 

• co zrobić, gdy pokłócę się z 
kolegą? 

• wyprawka szkolna 



Dodatkowo 

• system edukacji w 
Polsce 

• słowniczek obrazkowy 

• słowniczek terminów 
szkolnych 

• ważne miejsca w 
okolicy szkoły: 
biblioteka, przychodnia, 
ośrodek kultury 

• misja, wizja, wartości, 
zasady szkoły 

 



Podsumowanie 

• Pakiet może być wykorzystywany dla każdego nowego ucznia 

• Przygotowanie pakietu zajmuje czas tylko jeden raz 

• Pakiet może być przetłumaczony na język ucznia        
przez rodziców lub inne osoby znające język 

• Praca nad pakietem pozwala uświadomić sobie jak działa 
szkoła, jakimi ścieżkami podąża nowy uczeń, jakie ma 
pytania, czego szuka, czego potrzebują rodzice 

• Kto najlepiej przygotuje pakiet? uczniowie, nauczyciele we 
współpracy z nowymi osobami, które dopiero dołączyły do 
szkoły? 

• Pakiet to tworzenie atmosfery szkoły – otwartej                 
i bezpiecznej 

• Warsztaty lub indywidualne wsparcie pracownika ODN w 
tworzeniu pakietu 



Dziękuję za uwagę! 


