Powiat Przasnyski realizuje projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
przasnyskim” w okresie 24 m-cy tj. od 1.08.2013r. do 31.07.2015r.
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet III
„Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
Wartość projektu opiewa na kwotę 1 200 642,72 złotych.
W ramach projektu
przasnyskiego:

wsparciem

zostały

objęte

funkcjonujące

na

terenie

powiatu

1. szkoły dla dzieci i młodzieży tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły
zawodowe, technika, licea ogólnokształcące – 26 szkół
2. przedszkola, zatrudniając co najmniej pięciu nauczycieli – 4 przedszkola
Wsparciem objęto 350 nauczycieli
Projekt złożony jest z 3 zadań:
Zadanie I: Opracowanie
Wspomagania(PPW)

i

monitorowanie

realizacji

Powiatowego

Programu

Po przeprowadzeniu diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach, wskazaniu tematów
ofert i przygotowaniu RPW zostanie opracowany Powiatowy Program Wspomagania, który
będzie zawierał następujące elementy:





diagnoza potrzeb placówek
wskazanie tematów i harmonogramu wdrażania RPW,
wskazanie tematów sieci współpracy i samokształcenia
źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania w
szkołach/przedszkolach oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia wraz
ze wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia;

Powiatowy Program Wspomagania za rok szkolny 2013/2014 i rok szkolny 2014/2015
będzie podstawą monitorowania procesu wspomagania na terenie powiatu. Monitoring
prowadzą: Zespół Realizujący Projekt, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu.
Powiatowy Program Wspomagania za rok szkolny 2013/2014 i rok szkolny 2014/2015
zostanie opublikowany i przekazany do szkół/przedszkoli objętych projektem oraz bibliotek z
terenu powiatu.
Zostanie również przygotowany raport końcowy z przeprowadzonego procesu wspomagania
na terenie Powiatu Przasnyskiego za rok szkolny 2014/2013 i rok szkolny 2014/2015.
Raport zostanie przedstawiony na konferencji podsumowującej projekt oraz trafi do
szkół/przedszkoli objętych projektem oraz bibliotek z terenu powiatu.
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Zadanie II: Realizacja Rocznego Planu Wspomagania (RPW) – 2 plany dla każdej ze
szkół/przedszkoli.
W każdej szkole/przedszkolu biorących udział w projekcie przeprowadzony zostanie cykl
doskonalenia w oparciu o maksymalnie 2 oferty doskonalenia opracowane w ramach
projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół". Oferta doskonalenia wybrana przez szkołę/przedszkole będzie
podstawą zbudowania szczegółowego Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
RPW realizowany będzie w trakcie 1-go roku szkolnego Na każdy rok szkolny zostanie
opracowany oddzielny RPW.
Doskonalenie prowadzić będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE)
Realizacja wspomagania
przasnyskiego 4-etapowo:

będzie

przebiegać

w

każdej

ze

szkół/przedszkoli

powiatu

I etap:
Pogłębiona diagnoza potrzeb każdej placówki przeprowadzona przez SORE we współpracy z
dyrektorami szkół/przedszkoli i nauczycieli. Rezultatem diagnozy będzie wybór tematów
ofert, po 2 dla każdej szkoły/przedszkola oraz przygotowanie RPW.
II etap:
Doskonalenie pracy nauczycieli zgodnie z realizacją Rocznego Planu Wspomagania. W
ramach etapu odbędą się: warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe prowadzone przez
SOR i ekspertów zewnętrznych.
III etap:
Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia
został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciel będzie mieć możliwość regularnej
wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i
napotkanych trudności poprzez: konsultacje indywidualne i grupowe. SORE i eksperci
zewnętrzni wspierają w rozwiązywaniu wątpliwości, analizie problemów, przedstawianiu
nowych rozwiązań wdrażanych do szkół/przedszkoli.
IV etap:
Z realizacji RPW SORE sporządzi sprawozdanie oraz wspólnie z dyrektorem i nauczycielami
przygotowane zostaną rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.
W roku 2014/15 proces wspomagania będzie przebiegał analogicznie do roku 2013/14.
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Zadanie II: Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia
W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym
upowszechniania dobrych praktyk w szkołach/przedszkolach zorganizowanych zostało 5
tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia tj. zespoły 30 osobowe nauczycieli z
różnych szkół/przedszkoli z terenu powiatu przasnyskiego, którzy współpracują ze sobą
szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Sieci mają
charakter tematyczny i są adresowane do nauczycieli (4 sieci) i dyrektorów (1 sieć).
Pracami każdej sieci będzie kierował Koordynator Sieci.
W ramach każdej sieci odbędzie się 8 spotkań w trakcie realizacji projektu.
Między spotkaniami członkowie sieci będą pracować na platformie internetowej
www.doskonaleniewsieci.pl udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Przebieg każdego
wskaźników.

zadania będzie

monitorowany

pod kątem osiągnięcia założonych

Biuro Projektu:
Ul. Joselewicza 6
06-300 Przasnysz
tel. 605 432 375
e-mail: biuroprojektu.powiatprzasnyski@op.pl
Kierownik projektu
Irena Superson

Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz
Biuro Projektu, ul. Joselewicza 6 06-300 Przasnysz
tel. 605- 432-375
e-mail: biuroprojektu.powiatprzasnyski@op.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

