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Wstęp
Powiat przasnyski realizuje projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”.
Jest
w

ramach

to

projekt

projektu

konkursowy
systemowego

towarzyszący
„System

działaniom

doskonalenia

podejmowanym

nauczycieli

oparty

na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” przygotowanego przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki
współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
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Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia

Etapy organizacji sieci:

Spotkania uczestników sieci:

Praca na platformie:

– rozeznanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów;
– powołanie sieci o określonej tematyce;
– wybór koordynatora sieci;
– zaproszenie do współpracy od 20 do 25
pracowników ze szkół realizujących projekt
powiatowy;
– ustalenie planu pracy sieci.

– pięć spotkań w roku szkolnym
(samokształcenie, wymiana doświadczeń,
wspólne rozwiązywanie problemów, warsztaty);
– udział zaproszonych specjalistów (wykład,
warsztaty, konsultacje).

– moderowane forum wymiany doświadczeń;
– moderowane forum dyskusyjne;
– materiały samokształceniowe, e-learning;
– możliwość upowszechnienia wypracowanych
materiałów, pomysłów, przykładów wdrożeń
wypracowanych rozwiązań.

Zadania uczestników sieci współpracy i samokształcenia
Zadania koordynatora sieci:
– organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci;
– pozyskanie ekspertów zewnętrznych – specjalistów w
zakresie tematu pracy sieci/w zakresie zapotrzebowania
zgłaszanego przez uczestników sieci;
– moderowanie forum wymiany doświadczeń (platforma
informatyczna wspierająca pracę sieci);
– udostępnianie materiałów samokształceniowych
(platforma informatyczna wspierająca pracę sieci).

Zadania ekspertów
zewnętrznych:
– przygotowanie i prowadzenie
wykładów, warsztatów czy innych
form szkoleniowych;
– konsultacje dla zainteresowanych
dyrektorów i nauczycieli.

Jednym z efektów podejmowanych prac w ramach projektu systemowego oraz
projektów wdrożeniowych, do których zaliczamy projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju
szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
przasnyskim” są działania, których celem jest zbudowanie systemu oświaty poprzez
tworzenie nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły. Reforma
programowa, nowy nadzór pedagogiczny oparty na narzędziach ewaluacji czy też efektywne
wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu to wyzwania przed którymi stoi
współczesna polska szkoła. Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na sukcesy
edukacyjne jest efektywne przygotowanie nauczycieli/pedagogów do pracy. Stąd też
doskonalenie i kształcenie nauczycieli dla pracy szkoły i jej efektów ma znaczenie kluczowe.
Nowoczesny system wspomagania oświaty w Polsce ma być nakierowany na pracę
z konkretna szkołą, wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów, a także
zadań nakładanych przez państwo. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek ma
obejmować pomoc w zakresie: pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom,
rodzicom i nauczycielom. Organizowanie współpracy w tym wymiany doświadczeń
nauczycieli, dyrekcji szkoły. Zapewnienie nauczycielom szerokiego dostępu do informacji
pedagogicznej oraz wspomaganie nauczycieli i dyrektora szkoły w obszarach pracy szkoły
wymagających szczególnego wsparcia zgodnie z diagnozą potrzeb szkoły i koncepcją jej
rozwoju.
Przystąpienie do projektu poprzedziła analiza funkcjonującego systemu doskonalenia
nauczycieli i zauważono, że istnieje konieczność zmiany modelu w wsparcia
i ukierunkowanie go na uwzględnienie potrzeb szkół i przedszkoli co miało przynieść wzrost
jakości pracy i jej efektów.
Podstawowym celem realizowanym w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie
rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli
w powiecie przasnyskim” jest zbudowanie efektywnego systemu wspomagania szkół
i przedszkoli. System ten obejmuje 30 placówek oświatowych – 4 przedszkola, 11 szkół
podstawowych, 7 gimnazjów oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych (4 licea ogólnokształcące,
2 technika i 2 zasadnicze szkoły zawodowe) znajdujące się na terenie powiatu przasnyskiego.
Czas realizacji projektu od 8 XI 2013 roku do 30 VI 2015 roku. Na bazie 30 Rocznych
Planów Wspomagania powstał Powiatowy Program Wspomagania wypracowanych przez
szkoły i przedszkola z powiatu przasnyskiego. Czas realizacji 1 etapu RPW rozpoczął się 8 XI
2013, a zakończył 31 VIII 2014 r. Natomiast realizacja drugiego RPW omawianego
w niniejszym opracowaniu to okres od 1 IX 2014 do 30 VI 2015 r.
W programie zamieszczono informacje o szkołach, przedszkolach, które przystąpiły do
projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”. Zamieszczono także wybrane
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przez szkoły/przedszkola obszary wspomagania z ujęciem analizy tych obszarów, a także
oczekiwania uczestników spotkań warsztatowych przewidzianych w ramach realizowanych
RPW. Realizując oferty doskonalenia w ramach RPW jednocześnie zakłada się budowanie
i moderowanie lokalnych sieci współpracy dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów
i przedstawicieli zespołów nauczycielskich.
1. Szczegółowy program wspomagania realizowany w powiecie przasnyskim.
Głównym celem projektu przygotowanego i realizowanego przez powiat przasnyski,
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” jest poprawa funkcjonowania
doskonalenia 350 nauczycieli w powiecie przasnyskim poprzez kompleksowe
wspomaganie wybranych 26 szkół i 4 przedszkoli spójne z ich potrzebami w okresie 12
miesięcy.
We wrześniu rozpoczął się II etap realizacji projektu.
Założenia prowadzone na terenie powiatu przasnyskiego przyczynią się głównie do:
 Prowadzenia różnorodnych form doskonalenia w miejscu pracy dyrekcji
i nauczycieli
 Powiązania ofert doskonalenia ze zdiagnozowanymi potrzebami (w ramach
projektu) w szkołach (przedszkolach), ścisłej współpracy instytucji w ramach
projektu np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu.
 Wdrażane zmiany będą zgodne z realizacją polityki oświatowej państwa
 W doskonalenie w szkole, przedszkolu zaangażowani będą eksperci, specjaliści
i autorytety z dziedziny prawa oświatowego.
Informacje dotyczące pozyskania informacji o stopniu realizacji projektu uzyskiwane
będą na podstawie porozumień ze S/P raportów z realizacji RPW, ankiet na "wejściu"
i "wyjściu".
Do celów szczegółowych realizowanego projektu w powiecie przasnyskim zaliczamy
też:
 Spójność potrzeb rozwojowych z programami doskonalenia nauczycieli
w ramach wdrożenia RPW
 Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli
 Owocną współpracę pomiędzy nauczycielami i dyrektorem przez organizację
sieci współpracy i samokształcenia.
Zarządzanie projektem
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Projekt jest realizowany przez Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego. W Przasnyszu powołano Zespół Realizujący Projekt w składzie:
Kierownik projektu – Irena Superson
Asystent kierowniczki – Aleksandra Śmigielska
Specjalista ds. administracyjno - technicznych – Katarzyna Grzybowska - Kucińska
Księgowa – Joanna Goździewska
Główne zadania zespołu:
 Nadzór merytoryczny koordynacji zadań projektu między uczestnikami
 Właściwa komunikacja z uczestnikami projektu
 Zapewnienie zgodności prowadzonych działań z dokumentacją projektu
 Rozliczenie projektu (prowadzenie ewidencji wydatków i płatności)
 Przygotowanie umów z pracownikami i firmami szkoleniowymi
 Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej
 Obsługa projektu, gromadzenie dokumentacji projektu, promocja
 Ochrona danych osobowych uczestników projektu
 Archiwizowanie dokumentów
Stosunek ilościowy poszczególnych typów szkół biorących udział w projekcie.
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Wykres przedstawiający liczbę szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie
z poszczególnych miejscowości Powiatu Przasnyskiego.
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Poścień Wieś
Przasnysz

Parciaki
Obrąb
Bogate
Nowa Krępa

Mchowo
Leszno

W omawianych szkołach/przedszkolach realizowano następujące obszary:
1. Nauczyciel 45+
( 2 placówki)
2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3 placówki)
3. Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy
(1 placówka)
4. Postawy uczniowskie – jak je kształtować?
(1 placówka)
5. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
(2 placówki)
6. Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?
(2 placówki)
7. Wspieranie pracy wychowawców klas
(1 placówka)
8. Wykorzystanie Tik na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet
(1 placówka)
9. Budowa koncepcji pracy szkoły
(8 placówek)
10. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
(5 placówek)
11. Praca z uczniem młodym
(1 placówka)
12. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
(2 placówki)
13. Ocenianie kształtujące
(1 placówka)
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Obszary zrealizowane w szkołach/przedszkolach.

System wspomagania zakłada, że to szkoła/przedszkole (reprezentowana przez
dyrektora i radę pedagogiczną) podejmuje decyzje dotyczące własnego rozwoju. Zadaniem
organizatora wspomagania jest zainicjowanie zmian, które służyć będą danej placówce
oświatowej. Wypracowanie precyzyjnego planu wspomagania odbywa się przy pomocy
Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, wspierających szkołę i dyrektora, służących
pomocą na kolejnych etapach realizacji RPW.
Sześciu SORE zatrudnionych w postępowaniu przetargowym w ramach projektu
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” współpracuje z 5 szkołami/przedszkolami
i pełni rolę koordynatora działań, moderatora i doradcy. Do zadań SORE należy bezpośredni
kontakt z przypisaną szkołą/przedszkolem, pomoc w przeprowadzeniu autodiagnozy,
diagnozowaniu potrzeb placówki, stworzeniu oczekiwań i priorytetów w projekcie ofert
doskonalenia (przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji), wsparcie
szkoły/przedszkola w przygotowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) oraz
towarzyszenie przy jego realizacji.
W projekcie pracuje 6 SORE, każdy z nich realizuje program wspomagania
w 5 szkołach/ przedszkolach. Każdy SORE przeprowadzi w roku szkolnym 2014/15 oferty
doskonalenia w następujących szkołach/przedszkolach.
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SORE:
1. Burczyński Rafał:
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Duczyminie,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Duczyminie,
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zarębach,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Zarębach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach.
2. Daniszewska Zofia:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi,
- Przedszkole Samorządowe w Chorzelach,
- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,
- Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach.
3. Kołakowski Piotr:
- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,
- Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,
- Szkoła Podstawowa w Mchowie,
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lesznie.
4. Kowalski Krzysztof:
- Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu,
- Zespół Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Jednorożcu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach,
- Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu,
- Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu.
5. Wróblewska Wioletta:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrębie,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogatem,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowej Krępie,
- Publiczne Gimnazjum w Chorzelach,
- Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu.
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6. Zmysłowska Marzanna:
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu,
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.
Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji mają doświadczenie w pracy szkoleniowej
z dorosłymi, m. in. prowadzili szkolenia, kursy doskonalące i warsztaty z zakresu oświaty,
posiadają duży staż pracy pedagogicznej. Posiadają pozytywne opinie i rekomendacje szkół
i placówek doskonalenia, posiadają certyfikat ukończonego szkolenia dla SORE.
Każdy SORE przedstawia dyrektorowi opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
zestaw ofert doskonalenia; łącznie 24:
OFERTY DOSKONALENIA
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół
1. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.
2. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
3. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
4. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
5. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
7. Szkoła promuje wartości edukacji.
8. Nauczyciel 45+.
9. Rodzice są partnerami szkoły.
10. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
11. Projekt edukacyjny w szkole.
12. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet.
13. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
14. Praca z uczniem zdolnym.
15. Praca z uczniem młodszym.
16. Budowa koncepcji pracy szkoły.
17. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
18. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
19. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
20. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
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21. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
22. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
23. Ocenianie kształtujące.
24. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Na podstawie tych ofert dyrektor wraz z radą pedagogiczną, a także
z osobami chętnymi do utworzenia zespołów nauczycielskich przeprowadza diagnozę potrzeb
zespołu nauczycielskiego. Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” składa się
z następujących etapów. Jednym z nich jest opracowanie planu wspomagania w placówce
szkole/przedszkolu
w
zakresie
proponowanych
zmian.
Etap
ten
polega
na diagnozie potrzeb czyli przeprowadzeniu wywiadu z dyrektorem (zebraniu informacji
o szkole jej sukcesach, ale także płaszczyznach wymagających wsparcia). Kolejnym krokiem
są spotkania SORE z radami pedagogicznymi, w ramach których nauczyciele otrzymują
informacje o tematyce możliwych szkoleń oraz o specyfice projektu. Następnie SORE
przeprowadza warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. Celem warsztatów jest określenie
mocnych i słabych stron szkoły/przedszkola, oraz ustaleniu tematu oferty z listy ORE (jedna
dla każdej placówki w roku szkolnym 2013/2014 i jedna w roku szkolnym 2014/2015.
Kolejnym krokiem pracy SORE i Rady Pedagogicznej szkoły/przedszkola jest określenie
priorytetów rozwojowych szkoły. Warto wspomnieć o głównych zadaniach SORE, który
między innymi pomaga dyrektorowi w diagnozowaniu potrzeb szkoły i określeniu celów
w rozpoznawaniu potrzeb. Wspieraniu w przygotowaniu adekwatnego do potrzeb
szkoły/przedszkola RPW opracowanego na kanwie jednej z ofert doskonalenia
w ramach projektu.
Ponadto SORE uczestniczy w:
- ustaleniu zasad współpracy osób korzystających ze wspomagania,
- pomaga w przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych, zajęć grupowych oraz
indywidualnych, a także korzysta z zewnętrznych ekspertów, specjalistów,
- monitoruje procesy realizacji Rocznego Planu Wspomagania,
- dokumentuje
przebieg
projektu
czy
też
przygotowuje
sprawozdania
z przebiegu realizacji RPW.
Na skuteczność działań SORE będzie niewątpliwie miało właściwe
i skuteczne utrzymywanie relacji ze szkołą/przedszkolem. Pozyskanie ekspertów w ramach
zdiagnozowanych wcześniej obszarów odbywa się na podstawie ogłoszonego przetargu.
Pamiętając o zadaniach SORE trzeba zwrócić uwagę, że ostateczne decyzje dotyczące
obszarów i sposobów wspierania szkoły to zadanie dyrektora, zespołu diagnostycznego
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i wreszcie rady pedagogicznej, gdyż to oni podejmują decyzje dotyczące własnego rozwoju.
Istotnym elementem projektu jest pomoc w przełożeniu nowych umiejętności
nauczycieli na szkolną praktykę w trakcie np. indywidualnych porad dla dyrektorów
i nauczycieli. Skuteczność procesu wspomagania w znacznej mierze będzie zależna od
przeprowadzonej ewaluacji efektów, czy też przedstawieniu przez SORE Radzie
Pedagogicznej i Dyrektorowi sprawozdania z realizacji RPW. Jakość realizacji projektu w
dużej części zależne jest od współpracy SORE z Radą Pedagogiczną ale także z Dyrektorem
szkoły/przedszkola. Najważniejsze zadania to między innymi organizacja spotkań, zebrań
zespołu diagnostyczno-rozwojowego czy też udostępnienie istotnych dla specyfiki projektu
dokumentów szkolnych, infrastruktury szkoły, monitorowanie pracy zespołu diagnostycznorozwojowego.
Istotnym dopełnieniem realizowanego rocznego planu wspomagania jest tworzenie
sieci współpracy i samokształcenia z 2 różnych szkół/przedszkoli danego powiatu.
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Rys. 2. Organizacja sieci.

Etapy organizacji sieci:

Spotkania uczestników sieci:

Praca na platformie:

– rozeznanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów;
– powołanie sieci o określonej tematyce;
– wybór koordynatora sieci;
– zaproszenie do współpracy od 20 do 25
pracowników ze szkół realizujących projekt
powiatowy;
– ustalenie planu pracy sieci.

– pięć spotkań w roku szkolnym
(samokształcenie, wymiana doświadczeń,
wspólne rozwiązywanie problemów, warsztaty);
– udział zaproszonych specjalistów (wykład,
warsztaty, konsultacje).

– moderowane forum wymiany doświadczeń;
– moderowane forum dyskusyjne;
– materiały samokształceniowe, e-learning;
– możliwość upowszechnienia wypracowanych
materiałów, pomysłów, przykładów wdrożeń
wypracowanych rozwiązań.

Zadania uczestników sieci współpracy i samokształcenia

Zadania dyrektorów i
nauczycieli (uczestników sieci):
- aktywne uczestnictwo, otwarte na

nabywanie (doskonalenie) kompetencji;
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
- wspólne wykonywanie zaplanowanych
zadań;
- zespołowe poszukiwanie sposobów
radzenia sobie z problemami

Zadania koordynatora sieci:
– organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci;
– pozyskanie ekspertów zewnętrznych – specjalistów w
zakresie tematu pracy sieci/w zakresie zapotrzebowania
zgłaszanego przez uczestników sieci;
– moderowanie forum wymiany doświadczeń (platforma
informatyczna wspierająca pracę sieci);
– udostępnianie materiałów samokształceniowych
(platforma informatyczna wspierająca pracę sieci).

Zadania ekspertów
zewnętrznych:
– przygotowanie i prowadzenie
wykładów, warsztatów czy innych
form szkoleniowych;
– konsultacje dla zainteresowanych
dyrektorów i nauczycieli

Ważnym elementem w ramach realizowanego projektu jest utworzenie
w przypadku powiatu przasnyskiego 5 sieci współpracy i samokształcenia
w ramach wybranych tematów i przedmiotów spośród podanych przez ORE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.
Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu).
Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole.
Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego.
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.
Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej.
Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?
Praca ze źródłem historycznym.
Praca z uczniem młodszym.
Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.
Jak budować własny program nauczania?
Promocja i budowanie wizerunku szkoły.
Nauczyciele pracują zespołowo.
Jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo w szkole.
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) - bezpieczny Internet.
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) - bezpieczny Internet.

Sieci szkół to przede wszystkim swojego rodzaju platforma wzajemnego wsparcia
w ramach nieustannych i gruntowych zmian, nowych wyzwań dla całego środowiska
lokalnego w tym dyrekcji i nauczycieli. Tworzenie sieci to innowacja dająca możliwość
współpracy ale także samokształcenia w ramach grup dyrektorów, nauczycieli, pedagogów
czy też psychologów szkolnych. Uczestnicy sieci będą spotykali się na planowanych
wcześniej spotkaniach. Dodatkowo istotnym elementem współpracy uczestników sieci to
możliwość wykorzystania platformy cyfrowej jako miejsca bieżących kontaktów oraz źródło
wymiany i gromadzenia materiałów, a także doświadczeń. Praca, każdej sieci kieruje
wyłoniony koordynator sieci. Koordynatorzy w miesiącach luty-lipiec 2014 mają obowiązek
organizacji spotkań zgodnych z tematyką wybrana przez uczestników sieci. Na 2 z 4 spotkań
będą zaproszeni specjaliści z obszarów tematycznych zgłoszonych przez uczestników. Do ich

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

str. 21

zadań będzie należało przygotowanie i prowadzenie warsztatów oraz konsultacje
dla uczestników sieci.
Wykaz szkół i przedszkoli objętych wspomaganiem w ramach projektu „Bezpośrednie
wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli w powiecie przasnyskim” oraz wybrane przez te placówki oferty doskonalenia.
Lp

Nazwa placówki oświatowej

Tematy ofert doskonalenia

1

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach

Podstawy uczniowskie. Jak je
kształtować?

2

Gimnazjum w Zespole Szkół w
Duczyminie

Wykorzystanie EWD w ewaluacji
wewnętrznej szkoły.

3

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w
Duczyminie

Wspieranie pracy wychowawców klasbezpieczna szkoła.

4

Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Zarębach

Wykorzystanie EWD w ewaluacji
wewnętrznej szkoły.

5

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Zarębach

Wykorzystanie EWD w ewaluacji
wewnętrznej szkoły.

6

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H.
Sienkiewicza w Przasnyszu

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces
edukacyjny?

7

Publiczne Gimnazjum z Oddziałami
integracyjnymi im. Noblistów Polskich w
Przasnyszu

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu
procesów edukacyjnych.

8

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Przasnyszu

Budowa koncepcji pracy szkoły.

9

Miejskie Przedszkole nr 1 im. M.
Kownackiej w Przasnyszu

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces
edukacyjny?

10

Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Przasnyszu

Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

11

Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

Techniki uczenia się i metody
motywujące do nauki.

12

Publiczne Gimnazjum im. Św. Stanisława
Kostki w Jednorożcu

Budowa koncepcji pracy szkoły.
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13

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama
Chętnika w Jednorożcu

Budowa koncepcji pracy szkoły.

14

Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu
procesów edukacyjnych.

15

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Parciakach

Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mjra H.
Sucharskiego w Przasnyszu

Budowa koncepcji pracy szkoły.

17

Technikum w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Mjra H.
Sucharskiego w Przasnyszu

Budowa koncepcji pracy szkoły.

18

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Mjra H.
Sucharskiego w Przasnyszu

Budowa koncepcji pracy szkoły.

19

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Mchowie

Budowa koncepcji pracy szkoły.

20

Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w
Lesznie

Budowa koncepcji pracy szkoły.

21

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta
w Chorzelach

Nauczyciel 45+

22

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St.
Reymonta w Chorzelach

Nauczyciel 45+

23

Technikum
w
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta
w Chorzelach

Wykorzystanie TIK na zajęciach
edukacyjnych -bezpieczny Internet.

24

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu
Wsi

Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

25

Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Praca z uczniem młodszym.

26

Publiczne Gimnazjum im. Mjra Henryka
Sucharskiego w Nowej Krępie

Wykorzystanie EWD
wewnętrznej szkoły.

w

ewaluacji

27

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II w Chorzelach

Wykorzystanie EWD
wewnętrznej szkoły.

w

ewaluacji
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Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jak i po co prowadzić ewaluację
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem wewnętrzna.

29

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w
Przasnyszu

Ocenianie kształtujące.

30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrębie

Jak i po co prowadzić ewaluację
wewnętrzna?
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Mapa powiatu przasnyskiego z gminami biorącymi udział w projekcie
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2. Diagnoza i wybór ofert doskonalenia w szkołach (przedszkolach)
Poniżej zawarto informacje o przeprowadzonej diagnozie, wybranej ofercie doskonalenia na
rok szkolny 2013/14
SORE: Zofia Daniszewska
Oferta doskonalenia w Technikum w Chorzelach WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH-BEZPIECZNY
INTERNET (oferta nr12)
1. Charakterystyka Nauczyciele nieustannie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji.
Zauważyli, że nowoczesność w postaci różnych osiągnięć
potrzeby
technicznych coraz bardziej wkracza w naszą codzienność. Aby
nawiązać kontakt z młodym pokoleniem i zachęcić ich do nauki
nauczyciel musi w procesie dydaktycznym wykorzystywać nowe
technologie i potrafić je obsługiwać.
Dlatego nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji
w zakresie pracy z komputerem, tablicą interaktywną , programami
użytkowymi, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii
w procesie nauczania.
W/w postawy mają bezpośredni związek :
 z potrzebą uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie
obsługi i wykorzystania nowoczesnych technologii
w nauczaniu
 niewystarczającym wyposażeniem pracowni w sprzęt
2. Cel realizacji
Cel ogólny:
oferty
 Poszerzenie warsztatu pracy w zakresie obsługi i
wykorzystywania TIK w procesie dydaktycznym
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji
oferty

Adresatami oferty są : nauczyciele
odbędzie się 49 godz. doskonalenia z ekspertem zewnętrznym
(konsultacje indywidualne, grupowe, warsztaty)
7 nauczycieli weźmie udział w warsztacie diagnostycznorozwojowym
7 nauczycieli weźmie udział w zaplanowanych szkoleniach
i warsztatach
odbędą się konsultacje grupowe i indywidualne, warsztaty z SORE.
dokumentacja z prowadzonej ewaluacji, opracowane wyniki
ewaluacji
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dowody potwierdzające wprowadzenie TIK na zajęciach
edukacyjnych (obserwacje poczynione przez dyrektora w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, opinie uczniów, rodziców
itp.);
sprawozdanie z RPW
Oferta będzie realizowana poprzez warsztaty, konsultacje dla
5. Sposób realizacji
nauczycieli.
oferty
Udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez ekspertów
6. Zasady
korzystania z oferty Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Czas realizacji oferty-rok szkolny 2014/2015 Technikum
7. Czas i miejsce
w Chorzelach
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE- Zofia Daniszewska
szkolenia/warsztaty Ekspert wyłoniony w wyniku przetargu
9. Osoba udzielająca Zofia Daniszewska,zofia1316@wp.pl , Tel.604363599
dalszych informacji

Oferta doskonalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chorzelach NAUCZYCIEL 45+ (oferta nr 8)
1. Charakterystyka Nauczyciele nieustannie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji.
Zauważyli, że nowoczesność w postaci różnych osiągnięć
potrzeby
technicznych coraz bardziej wkracza w naszą codzienność. Aby
nawiązać kontakt z młodym pokoleniem i zachęcić ich do nauki
nauczyciel musi w procesie dydaktycznym wykorzystywać nowe
technologie i potrafić je obsługiwać.
Dlatego nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji
w zakresie pracy z komputerem, tablicą interaktywną , programami
użytkowymi, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii
w procesie nauczania.
W/w postawy mają bezpośredni związek :
 z potrzebą uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie
obsługi i wykorzystania nowoczesnych technologii
w nauczaniu
 niewystarczającym wyposażeniem pracowni w sprzęt
Nauczyciele zasygnalizowali również potrzebę doskonalenia
w zakresie rozwoju osobistego, związaną w szczególności
z regeneracją zasobów psychofizycznych.
2. Cel realizacji
Cel ogólny:
oferty
 Poszerzenie
warsztatu pracy w zakresie obsługi
i wykorzystywania TIK w procesie dydaktycznym
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3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji
oferty

 wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli – głównie
w zakresie radzenia sobie ze stresem,
 nabycie/ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem.
Adresatami oferty są : nauczyciele
odbędzie się 49 godz. doskonalenia z ekspertem zewnętrznym
(konsultacje indywidualne, grupowe, warsztaty)
7 nauczycieli weźmie udział w warsztacie diagnostycznorozwojowym
7 nauczycieli weźmie udział w zaplanowanych szkoleniach
i warsztatach
odbędą się konsultacje grupowe i indywidualne, warsztaty z SORE.
dokumentacja z prowadzonej ewaluacji, opracowane wyniki
ewaluacji
dowody potwierdzające wprowadzenie TIK na zajęciach
edukacyjnych (obserwacje poczynione przez dyrektora w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, opinie uczniów, rodziców
itp.);
sprawozdanie z RPW
Oferta będzie realizowana poprzez warsztaty, konsultacje dla
nauczycieli.
Udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez ekspertów
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Czas realizacji oferty-rok szkolny 2014/2015 ZSZ w Chorzelach

5. Sposób realizacji
oferty
6. Zasady
korzystania z oferty
7. Czas i miejsce
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE- Zofia Daniszewska
szkolenia/warsztaty Ekspert wyłoniony w wyniku przetargu
9. Osoba udzielająca Zofia Daniszewska,zofia1316@wp.pl , Tel.604363599
dalszych informacji

Oferta doskonalenia w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
W CHORZELACH
PRACA Z DZIECKIEM/UCZNIEM MŁODSZYM (OFERTA NR 15)
1. Charakterystyka Nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Chorzelach chcieliby
doskonalić swój warsztat pracy w zakresie pracy z dzieckiem.
potrzeby
W związku ze zmianą podstawy programowej w przedszkolu
chcieliby
poznać sposoby monitorowania
podstawy oraz
kontrolować stopień realizacji podstawy programowej pod kątem
osiąganych efektów.
W stosunku do swoich wychowanków
nauczyciele nastawieni są na osiąganie sukcesów poprzez
wszechstronny rozwój dziecka.
W/w potrzeby mają bezpośredni związek :
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2. Cel realizacji
oferty

z
wprowadzeniem nowych wymagań programowych
w podstawie(rozporządzenie MEN)
 niewystarczającym wsparciem w tym zakresie ze strony
władz oświatowych
 z potrzebą ustawicznego doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela
Cel ogólny:
 Poszerzenie
warsztatu pracy w zakresie pracy
z dzieckiem/uczniem młodszym
 Poznanie sposobów monitorowania i kontrolowania stopnia
realizacji podstawy programowej

Adresatami oferty są : nauczyciele, rodzice i dzieci
odbędzie się 49 godz. doskonalenia z ekspertem zewnętrznym
(konsultacje indywidualne, grupowe, warsztaty)
9 nauczycieli weźmie udział w warsztacie diagnostycznorozwojowym
9 nauczycieli weźmie udział w zaplanowanych szkoleniach
i warsztatach
odbędą się konsultacje grupowe i indywidualne, warsztaty z SORE.
dokumentacja z prowadzonej ewaluacji, opracowane wyniki
ewaluacji
dowody potwierdzające wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności
w pracy z dzieckiem młodszym(obserwacje poczynione przez
dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, opinie
rodziców.)
sprawozdanie z RPW
Oferta będzie realizowana poprzez warsztaty, konsultacje dla
5. Sposób realizacji
nauczycieli.
oferty
Udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez ekspertów
6. Zasady
korzystania z oferty Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Czas realizacji oferty-rok szkolny 2014/2015 w Przedszkolu
7. Czas i miejsce
Samorządowym w Chorzelach
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE- Zofia Daniszewska
szkolenia/warsztaty Ekspert wyłoniony w wyniku przetargu
9. Osoba udzielająca Zofia Daniszewska,zofia1316@wp.pl , Tel.604363599
dalszych informacji
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji
oferty
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Oferta doskonalenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (Nr13)
1. Charakterystyka Nauczyciele PSP w Pościeniu Wsi zauważają u swoich uczniów
obniżony poziom zainteresowań edukacyjnych, brak motywacji do
potrzeby
nauki i jej negację oraz występujące nie zdiagnozowane deficyty
rozwojowe, które wpływają na wyniki osiągane przez ucznia.
Problem pogłębia brak współpracy z rodzicami uczniów w tym
zakresie, niezrozumienie
przyczyn problemu występującego
u dziecka i odrzucanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W/w postawy mają bezpośredni związek :
 z brakiem wiedzy rodziców na temat specyficznych
trudności ucznia w nauce i form wsparcia
 brakiem zainteresowania problemem i brakiem wsparcia ze
strony domu rodzinnego ucznia,
 odmowa przebadania ucznia i brak współpracy ze szkołą
w tym zakresie
 z niewystarczającą wiedza i umiejętnościami nauczycieli
w obszarze rozpoznawania i indywidualizacji nauczania
ucznia z trudnościami w nauce
2. Cel realizacji
Cel ogólny:
oferty
 Poszerzenie
warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania
specyficznych trudności w nauce, indywidualizacji nauczania
w stosunku do uczniów z problemami
 Podniesienie świadomości rodziców w zakresie form
pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Nawiązanie współpracy z rodzicami i zaangażowanie ich na
rzecz wspierania i motywowania dzieci do nauki
 Zapoznanie uczniów z ćwiczeniami usprawniającymi
zaburzone funkcje
Adresatami
oferty są : nauczyciele, rodzice i uczniowie
3. Grupy docelowe
odbędzie się 49 godz. doskonalenia z ekspertem zewnętrznym
4. Efekty realizacji
(konsultacje indywidualne, grupowe, warsztaty)
oferty
10 nauczycieli weźmie udział w warsztacie diagnostycznorozwojowym
10 nauczycieli weźmie udział w zaplanowanych szkoleniach
i warsztatach
odbędą się konsultacje grupowe i indywidualne, warsztaty z SORE.
dokumentacja z prowadzonej ewaluacji, opracowane wyniki
ewaluacji
dowody potwierdzające wsparcie szkoły w stosunku do uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (obserwacje poczynione
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przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
opinie rodziców.)
sprawozdanie z RPW
Oferta będzie realizowana poprzez warsztaty, konsultacje dla
5. Sposób realizacji
uczniów, rodziców i nauczycieli.
oferty
Udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez ekspertów
6. Zasady
korzystania z oferty Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Czas realizacji oferty-rok szkolny 2014/2015 Publiczna Szkoła
7. Czas i miejsce
Podstawowa w Pościeniu Wsi
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE- Zofia Daniszewska
szkolenia/warsztaty Ekspert wyłoniony w wyniku przetargu
9. Osoba udzielająca Zofia Daniszewska,zofia1316@wp.pl , Tel.604363599
dalszych informacji
Oferta doskonalenia w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzelach NAUCZYCIEL 45+ (oferta nr 8)
1. Charakterystyka Nauczyciele nieustannie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji.
Zauważyli, że nowoczesność w postaci różnych osiągnięć
potrzeby
technicznych coraz bardziej wkracza w naszą codzienność. Aby
nawiązać kontakt z młodym pokoleniem i zachęcić ich do nauki
nauczyciel musi w procesie dydaktycznym wykorzystywać nowe
technologie i potrafić je obsługiwać.
Dlatego nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji
w zakresie pracy z komputerem, tablicą interaktywną , programami
użytkowymi, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii
w procesie nauczania.
W/w postawy mają bezpośredni związek :
 z potrzebą uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie
obsługi i wykorzystania nowoczesnych technologii
w nauczaniu
 niewystarczającym wyposażeniem pracowni w sprzęt
Nauczyciele zasygnalizowali również potrzebę doskonalenia
w zakresie rozwoju osobistego, związaną w szczególności
z regeneracją zasobów psychofizycznych.
2. Cel realizacji
Cel ogólny:
oferty
 Poszerzenie
warsztatu pracy w zakresie obsługi
i wykorzystywania TIK w procesie dydaktycznym
 wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli – głównie
w zakresie radzenia sobie ze stresem,
 nabycie/ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem.
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Adresatami oferty są : nauczyciele
odbędzie się 49 godz. doskonalenia z ekspertem zewnętrznym
(konsultacje indywidualne, grupowe, warsztaty)
7 nauczycieli weźmie udział w warsztacie diagnostycznorozwojowym
7 nauczycieli weźmie udział w zaplanowanych szkoleniach
i warsztatach
odbędą się konsultacje grupowe i indywidualne, warsztaty z SORE
dokumentacja z prowadzonej ewaluacji, opracowane wyniki
ewaluacji
dowody potwierdzające wprowadzenie TIK na zajęciach
edukacyjnych (obserwacje poczynione przez dyrektora w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, opinie uczniów, rodziców
itp.);
sprawozdanie z RPW
Oferta będzie realizowana poprzez warsztaty, konsultacje dla
5. Sposób realizacji
nauczycieli.
oferty
Udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez ekspertów
6. Zasady
korzystania z oferty Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Czas
realizacji
oferty-rok
szkolny
2014/2015
Liceum
7. Czas i miejsce
Ogólnokształcące w Chorzelach
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE- Zofia Daniszewska
szkolenia/warsztaty Ekspert wyłoniony w wyniku przetargu
9. Osoba udzielająca Zofia Daniszewska,zofia1316@wp.pl , Tel.604363599
dalszych informacji
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji
oferty
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SORE: Krzysztof Kowalski

OFERTA DOSKONALENIA
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w
Parciakach
w obszarze13 „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- brak pedagoga szkolnego i psychologa;
- skromne wyposażenie techniczne szkoły;
- niewystarczający poziom opieki nad uczniami specjalnej troski;
- trudności nauczycieli wychowawców w motywowaniu uczniów
do lepszej pracy, aktywności i właściwego zachowania;
2. Cel realizacji oferty - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji
pracy z uczniem słabym
- zwiększenie kompetencji kadry w zakresie analizowania
indywidualnych potrzeb ucznia
- właściwe konstruowanie IPET;
- integracja nauczycieli, rodziców i dzieci wokół działań służących
zaspokajaniu potrzeb uczniów z orzeczeniami.
nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- rodzice dzieci wymagających specjalnego prowadzenia wobec
pojawiających się trudności.
- Odpowiednio skonstruowane IPET-y;
4. Efekty realizacji
- Wymierzalne sukcesy w pracy z uczniami sprawiającymi
oferty
trudności i wymagającymi specjalnej troski;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej i rodziców w
ww. obszarze
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców w formie warsztatów,
konsultacji grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
1. Charakterystyka
potrzeby
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pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty.
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty Eksperci wyłonieni w drodze przetargu.
SORE - mgr Krzysztof Kowalski, t. 606271460
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji

OFERTA DOSKONALENIA
dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Chętnika w Jednorożcu

w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
2. Cel realizacji oferty - opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły.
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
spójną z pozostałymi dokumentami;
oferty
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
1. Charakterystyka
potrzeby
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modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww. obszarze
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty.
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty Eksperci wyłonieni w drodze przetargu.
SORE - mgr Krzysztof Kowalski, t. 606271460
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji

OFERTA DOSKONALENIA
dla Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
w obszarze 4 „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”
- brak współdziałania nauczycieli przy tworzeniu procesów
edukacyjnych;
- brak realizacji wspólnych działań edukacyjnych w ramach
zespołów nauczycielskich;
- brak konsekwencji w realizacji wspólnych ustaleń dotyczących
procesów edukacyjnych;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
stworzenie lepszych relacji, komunikowania się.
2. Cel realizacji oferty - poszerzenie umiejętności w zakresie zespołowego planowania
działań wspierających uczniów;
1. Charakterystyka
potrzeby
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- rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli kompetencji w zakresie
komunikacji interpersonalnej;
- zdobycie umiejętności opracowania planu i struktury działań
zespołowych wspierających każdego ucznia oraz systemu
monitorowania własnych działań.
- nauczycielki wychowawczynie,
3. Grupy docelowe
- kadra kierownicza szkoły,
- zmniejszona ilość nieporozumień w gronie pracowników
4. Efekty realizacji
przedszkola;
oferty
- funkcjonowanie zespołów problemowych;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej;
- funkcjonuje system monitorowania osiągnięć uczniów;
- pobudzona zostaje inwencja nauczycieli, wprowadzane są nowe i
aktywizujące metody pracy.
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- monitorowanie praktycznego wykorzystania w praktyce szkolnej
umiejętności zdobytych na zajęciach z ekspertem.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty.
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty Eksperci wyłonieni w drodze przetargu.
SORE - mgr Krzysztof Kowalski, t. 606271460
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji
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OFERTA DOSKONALENIA
dla Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Jednorożcu
w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
2. Cel realizacji oferty - opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły.
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
spójną z pozostałymi dokumentami;
oferty
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww. obszarze
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
1. Charakterystyka
potrzeby
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2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty.
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty Eksperci wyłonieni w drodze przetargu.
SORE - mgr Krzysztof Kowalski, t. 606271460
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji

OFERTA DOSKONALENIA
dla Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu
w obszarze 22 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”
- część nauczycieli nie dysponuje odpowiednią wiedzą i
umiejętnościami;
- dobór metod i technik nie zawsze jest odpowiedni do celów i
potrzeb uczniów;
- brak odpowiedniego zaangażowania uczniów w naukę;
- niewystarczające wyposażenie szkoły w atrakcyjny sprzęt
audiowizualny i informatyczny;
- niewystarczające kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie
technik uczenia i zapamiętywania;
- potrzeba sukcesywnego wdrażania do praktyki szkolnej nowych
metod pracy, motywowania i aktywizowania uczniów.
2. Cel realizacji oferty podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie
technik uczenia się i zapamiętywania;
- zwiększenie kompetencji kadry w zakresie motywowania uczniów
i technik uczenia się;
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
- wykorzystywanie indywidualizacji pracy w zależności od
predyspozycji indywidualnych uczniów;
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- kadra kierownicza szkoły;
- rodzice.
- W szkole funkcjonuje system motywowania uczniów;
4. Efekty realizacji
- Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy przy wykorzystaniu
oferty
1. Charakterystyka
potrzeby
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różnorodnych metod i technik;
- w ramach godzin wychowawczych w szkole realizowany jest
program efektywnego uczenia się.
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów w formie
warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych;
- wspólne z nauczycielami opracowywanie scenariuszy lekcji,
katalogu metod i technik aktywizujących;
- monitorowanie realizacji w praktyce szkolnej umiejętności
pozyskanych na zajęciach z ekspertem.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty.
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 mc;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty Eksperci wyłonieni w drodze przetargu.
SORE - mgr Krzysztof Kowalski, t. 606271460
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji
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SORE: Wioletta Wróblewska

Oferta doskonalenia w Gimnazjum w Bogatem Jak i po co prowadzi ewaluację wewnętrzną
Nauczyciele zgodnie ustalili, iż obecnym obszarem wymagającym
wsparcia w szkole jest potrzeba poszerzenia wiedzy z zakresu
ewaluacji wewnętrznej.
Realizacja oferty- Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną,
2. Cel realizacji
pozwoli zwiększyć kompetencje nauczycieli w obszarze tworzenia
oferty
projektów ewaluacyjnych oraz prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.
Grupą docelową realizowanej oferty są nauczyciele i dyrektor.
3. Grupy docelowe
Poprzez realizację oferty-Jak i po co prowadzić ewaluację
4. Efekty realizacji
wewnętrzną, nauczyciele nauczą się zaplanowania, projektowania
oferty
i przeprowadzenia ewaluacji wybranych obszarów działania szkoły
oraz wykorzystania wyników ewaluacji do planowania rozwoju
szkoły.
Realizacja oferty przebieg poprze:
5. Sposób realizacji
-diagnozę potrzeb szkoły,
oferty
-określenie szczegółowego planu działań,
-wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
-opracowanie RPW,
Oferta będzie realizowana poprzez cykl szkoleń w postaci
warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych ekspertów
zewnętrznych oraz SORE.
Zakres merytoryczny oferty będzie realizowany na terenie szkoły
6. Zasady
nauczycieli biorących udział
korzystania z oferty i poprzez czynne uczestnictwo
w projekcie.
Proponowana oferta będzie realizowana w Gimnazjum w Bogatem
7. Czas i miejsce
w okresie od września 2014r do czerwca 2015r.
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE/Eksperci legitymujący się wiedzą z zakresu EWD i ewaluacji
szkolenia/warsztaty wewnętrznej.
9. Osoba udzielająca SORE- Wioletta Wróblewska,
dalszych informacji violettaw7a@op.pl, tel.508359247
1. Charakterystyka
potrzeby

Oferta doskonalenia w Gimnazjum w Chorzelach Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
1. Charakterystyka Nauczyciele zgodnie ustalili, iż obecnym obszarem wymagającym
wsparcia w szkole jest potrzeba poszerzenia wiedzy z zakresu EWD
potrzeby
w procesie ewaluacyjnym szkoły.
Realizacja oferty- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej
2. Cel realizacji
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szkoły pozwoli zweryfikować wiedzę nauczycieli na temat koncepcji
EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań
doskonalących pracę szkoły.
Grupą docelową realizowanej oferty są nauczyciele i dyrektor.
3. Grupy docelowe
Poprzez realizację oferty-Wykorzystanie EWD w ewaluacji
4. Efekty realizacji
wewnętrznej szkoły nauczyciele analizują swoją prace w kategoriach
oferty
jej efektywności wykorzystując potencjalne dane zapisane we
wskaźnikach EWD i dokonują prawidłowej interpretacji tych
danych.
Realizacja oferty przebieg poprze:
5. Sposób realizacji
-diagnozę potrzeb szkoły,
oferty
-określenie szczegółowego planu działań,
-wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
-opracowanie RPW,
Oferta będzie realizowana poprzez cykl szkoleń w postaci
warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych ekspertów
zewnętrznych oraz SORE.
Zakres merytoryczny oferty będzie realizowany na terenie szkoły
6. Zasady
nauczycieli biorących udział
korzystania z oferty i poprzez czynne uczestnictwo
w projekcie.
Proponowana oferta będzie realizowana w Gimnazjum Chorzelach
7. Czas i miejsce
w okresie od września 2014r do czerwca 2015r.
realizacji oferty
8. Osoby realizujące SORE/Eksperci legitymujący się wiedzą z zakresu EWD i ewaluacji
szkolenia/warsztaty wewnętrznej.
9. Osoba udzielająca SORE- Wioletta Wróblewska,
dalszych informacji violettaw7a@op.pl, tel. 508359247
oferty

Oferta doskonalenia w Gimnazjum w Nowej Krępie Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
1. Charakterystyka Nauczyciele zgodnie ustalili, iż obecnym obszarem wymagającym
wsparcia w szkole jest potrzeba poszerzenia wiedzy z zakresu EWD
potrzeby
w procesie ewaluacyjnym szkoły.
Realizacja oferty- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej
2. Cel realizacji
szkoły pozwoli zweryfikować wiedzę nauczycieli na temat koncepcji
oferty
EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań
doskonalących pracę szkoły.
Grupą docelową realizowanej oferty są nauczyciele i dyrektor.
3. Grupy docelowe
Poprzez realizację oferty-Wykorzystanie EWD w ewaluacji
4. Efekty realizacji
wewnętrznej szkoły nauczyciele analizują swoją prace w kategoriach
oferty
jej efektywności wykorzystując potencjalne dane zapisane we
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5. Sposób realizacji
oferty

6. Zasady
korzystania z oferty
7. Czas i miejsce
realizacji oferty

wskaźnikach EWD i dokonują prawidłowej interpretacji tych
danych.
Realizacja oferty przebieg poprze:
-diagnozę potrzeb szkoły,
-określenie szczegółowego planu działań,
-wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
-opracowanie RPW,
Oferta będzie realizowana poprzez cykl szkoleń w postaci
warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych ekspertów
zewnętrznych oraz SORE.
Zakres merytoryczny oferty będzie realizowany na terenie szkoły
i poprzez czynne uczestnictwo
nauczycieli biorących udział
w projekcie.
Proponowana oferta będzie realizowana w Gimnazjum w Nowej
Krępie w okresie od września 2014r do czerwca 2015r

8. Osoby realizujące SORE/Eksperci legitymujący się wiedzą z zakresu EWD i ewaluacji
szkolenia/warsztaty wewnętrznej.
9. Osoba udzielająca SORE- Wioletta Wróblewska,
dalszych informacji violettaw7a@op.pl, tel. 508359247
Oferta doskonalenia w Szkole Podstawowej w Obrębie Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną
1. Charakterystyka Nauczyciele zgodnie ustalili, iż obecnym obszarem wymagającym
wsparcia w szkole jest potrzeba poszerzenia wiedzy z zakresu EWD
potrzeby
w procesie ewaluacyjnym szkoły.
Realizacja oferty- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej
2. Cel realizacji
szkoły pozwoli zweryfikować wiedzę nauczycieli na temat koncepcji
oferty
EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań
doskonalących pracę szkoły.
Grupą docelową realizowanej oferty są nauczyciele i dyrektor.
3. Grupy docelowe
Poprzez realizację oferty-Wykorzystanie EWD w ewaluacji
4. Efekty realizacji
wewnętrznej szkoły nauczyciele analizują swoją prace w kategoriach
oferty
jej efektywności wykorzystując potencjalne dane zapisane we
wskaźnikach EWD i dokonują prawidłowej interpretacji tych
danych.
Realizacja oferty przebieg poprze:
5. Sposób realizacji
-diagnozę potrzeb szkoły,
oferty
-określenie szczegółowego planu działań,
-wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
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6. Zasady
korzystania z oferty
7. Czas i miejsce
realizacji oferty

-opracowanie RPW,
Oferta będzie realizowana poprzez cykl szkoleń w postaci
warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych ekspertów
zewnętrznych oraz SORE.
Zakres merytoryczny oferty będzie realizowany na terenie szkoły
i poprzez czynne uczestnictwo
nauczycieli biorących udział
w projekcie.
Proponowana oferta będzie realizowana w SP w Obrębie w okresie
od września 2014r do czerwca 2015r

8. Osoby realizujące SORE/Eksperci legitymujący się wiedzą z zakresu EWD i ewaluacji
szkolenia/warsztaty wewnętrznej.
9. Osoba udzielająca SORE- Wioletta Wróblewska,
dalszych informacji violettaw7a@op.pl, tel. 508359247

Oferta doskonalenia w LO im. KEN w Przasnyszu Ocenianie kształtujące
Nauczyciele zgodnie ustalili, iż obecnym obszarem wymagającym
1. Charakterystyka
wsparcia w szkole jest Ocenianie kształtujące. Pozyskanie wiedzy
potrzeby
z tego zakresu przyczyni się do wdrażania tej formy oceniania
w ocenianiu procesu edukacyjnego ucznia LO.
2. Cel realizacji oferty Realizacja oferty-Ocenianie kształtujące w 100 % pozwoli
pozyskać przez nauczycieli optymalną wiedzę merytoryczną
niezbędną do efektywniejszego uczenia poprzez większą i głębszą
stymulację ucznia do nauki wykorzystując jego pozytywne cechy,
umiejętności, potencjał.
Grupą docelową realizowanej oferty są nauczyciele i dyrektor.
3. Grupy docelowe
Poprzez realizację oferty-Ocenianie kształtujące nauczyciele LO
4. Efekty realizacji
nabędą odpowiednich kompetencji, które będą przekładać na
oferty
konkretne umiejętności w pracy z uczniem i nad uczniem.
Realizacja oferty przebieg poprze:
5. Sposób realizacji
-diagnozę potrzeb szkoły,
oferty
-określenie szczegółowego planu działań,
-wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
-opracowanie RPW,
Oferta będzie realizowana poprzez cykl szkoleń w postaci
warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych ekspertów
zewnętrznych oraz SORE.
6. Zasady korzystania Zakres merytoryczny oferty będzie realizowany na terenie szkoły
i poprzez czynne uczestnictwo nauczycieli biorących udział
z oferty
w projekcie.
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7. Czas i miejsce
realizacji oferty
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
9. Osoba udzielająca
dalszych informacji

Proponowana oferta będzie realizowana w LO w Przasnyszu
w okresie od września 2014r do czerwca 2015r
SORE/Eksperci legitymujący się wiedzą z zakresu oceniania
kształtującego.
SORE- Wioletta Wróblewska,
violettaw7a@op.pl, tel. 508359247

SORE: Rafał Burczyński
Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła
Szkoła Podstawowa w Duczyminie
1. Charakterystyka Brak spójności pracy wychowawczej w poszczególnych klasach
z programem wychowawczym szkoły.
potrzeby
Trudności w efektywnym komunikowaniu się nauczycieli z uczniami
i ich rodzicami, a także stan niezadawalających skutków pracy
wychowawczej.
Potrzeba wzmocnienia warsztatu pracy wychowawcy.
Zwiększenie świadomości nauczycieli (wychowawców) na temat roli
2. Cel realizacji
wychowawczej środowiska szkolnego w życiu ucznia
oferty
Poszerzenie wiedzy nauczycieli dotyczących metod rozpoznawania
potrzeb wychowawczych uczniów i zasad planowania
i monitorowania oddziaływań wychowawczych
Opracowanie przydatnych dokumentów: opracowanie planu
wychowawczego szkoły, modyfikacja
Interwencji wychowawczych, uzupełnienie katalogu nagród i kar,
doprecyzowanie regulaminu dyżurów nauczycieli, konsekwentne
przestrzeganie istniejącego zestawu norm szkolnych;
Nauczyciele, szczególnie ci, którzy aktualnie pełnią funkcje
3. Grupy docelowe
wychowawców klas. Należy rozważyć możliwości udziału w pracy
grupy wychowawców innych nauczycieli na zasadzie dobrowolności
lub wskazania przez dyrektora szkoły (na przykład zgodnie
z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej).
Interwencje wychowawcze przeprowadzane są zgodnie z procedurą.
4. Efekty realizacji
Uczniowie zdobywają na lekcjach wiedzę na temat rozpoznawania
oferty
uczuć, radzenia sobie ze złością, komunikacji, rozwiązywania
konfliktów.
Zwiększa się frekwencja rodziców na spotkaniach (indywidualnych
i klasowych).
Praca w zespołach wychowawczych z wykorzystaniem metody
5. Sposób realizacji
warsztatowej oraz metody analizy indywidualnych przypadków.
oferty
Wspólne wypracowanie narzędzi potrzebnych do pracy
wychowawczej: ankiet, kwestionariuszy wywiadów/rozmów
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

str. 44

6. Zasady
korzystania z oferty

7. Czas i miejsce
realizacji oferty

Szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli związane
z metodami pracy z grupą klasową.
Dyrektor:
 Nadzoruje wszystkie działania.
 Zapewnia wychowawcom/nauczycielom
korzystającym
z oferty możliwość uczestniczenia w pracy grupy poprzez np.
dostosowanie organizacji pracy szkoły i zapewnienie stałego
terminu spotkań
 Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń,
kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla
nauczycieli.
 Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego
udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach
metodycznych.
Nauczyciele / wychowawcy klas :
 Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne
i wychowawcze.
 Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach
i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia
się dorosłych.
Czas: wrzesień 2014 – czerwiec 2015
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu

8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
9. Osoba udzielająca SORE
dalszych informacji Rafał Burczyński, tel.: 600-344-548, e-mail: raf.bur@wp.pl

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Gimnazjum w Duczyminie
Potrzeba doskonalenia w zakresie efektywniejszego wykorzystania
1. Charakterystyka
diagnozowania wyników nauczania w celu poprawy jego jakości,
potrzeby
zwłaszcza jeśli chodzi o podjęcie działań doskonalących pracę
szkoły w powiązaniu z wykorzystaniem wskaźników EWD.
W szkole brakuje osób przygotowanych do pogłębionych analiz
EWD.
2. Cel realizacji oferty Nabycie/zweryfikowanie wiedzy nauczycieli na temat koncepcji
EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań
doskonalących pracę szkoły,
Kształcenie kompetencji nauczycieli w obszarze analizowania
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 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i interpretowania informacji dostępnych na platformach EWD.
Przygotowanie
kompetentnego
zespołu
nauczycieli
do
wykorzystania analizy EWD
W zakresie ogólnej koncepcji ewaluacji wewnętrznej
3. Grupy docelowe
z wykorzystaniem EWD oferta jest skierowana do całej Rady
Pedagogicznej.
Szkoła analizuje swoją pracę w kategoriach jej efektywności.
4. Efekty realizacji
Szkoła (z wyjątkiem SP) w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej
oferty
wykorzystuje dostępne na platformach EWD informacje.
W szkole pracują osoby przygotowane do pogłębionych analiz
z wykorzystaniem wskaźników EWD .
Społeczność szkolna rozumie i prawidłowo interpretuje wyniki
szkoły opisane wskaźnikami EWD .
Podejmowane w szkole działania uwzględniają informacje
pozyskane z analiz opartych o wskaźniki EWD.
Przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej na temat
5. Sposób realizacji
koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania
oferty
działań doskonalących pracę szkoły.
Dokonanie podziału dalszych zadań pomiędzy nauczycieli i organy
szkoły. Wyłonienie zespołu ds. EWD i określenie jego zadań.
Pogłębiona praca zespołu ds. EWD (warsztaty, konsultacje).
Udostępnianie materiałów i informacji o dodatkowych źródłach
wiedzy nt. EWD/ewaluacji oraz nawiązanie kontaktów służących
wymianie doświadczeń w tym zakresie.
6. Zasady korzystania Dyrektor:
z oferty
 Nadzoruje wszystkie działania.
 Współuczestniczy w realizacji zadań, zapewnia warunki do
ich realizacji (w tym dostęp do komputerów i niezbędnych
dokumentów).
 Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego
udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach
metodycznych.
 Wspiera wszystkich zaangażowanych w realizację oferty
(szczególnie członków zespołu ds. EWD).
Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach
i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach
uczenia się dorosłych
Czas: wrzesień 2014 – czerwiec 2015
7. Czas i miejsce
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
realizacji oferty
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
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8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
9. Osoba udzielająca
dalszych informacji

SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu
SORE
Rafał Burczyński, tel.: 600-344-548, e-mail: raf.bur@wp.pl

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Gimnazjum w Zarębach
1. Charakterystyka Potrzeba doskonalenia w zakresie efektywniejszego wykorzystania
diagnozowania wyników nauczania w celu poprawy jego jakości,
potrzeby
zwłaszcza jeśli chodzi o podjęcie działań doskonalących pracę
szkoły w powiązaniu z wykorzystaniem wskaźników EWD.
W szkole brakuje osób przygotowanych do pogłębionych analiz
EWD.
Nabycie/zweryfikowanie wiedzy nauczycieli na temat koncepcji
2. Cel realizacji
EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań
oferty
doskonalących pracę szkoły,
Kształcenie kompetencji nauczycieli w obszarze analizowania
i interpretowania informacji dostępnych na platformach EWD.
Przygotowanie
kompetentnego
zespołu
nauczycieli
do
wykorzystania analizy EWD
W
zakresie
ogólnej
koncepcji
ewaluacji
wewnętrznej
3. Grupy docelowe
z wykorzystaniem EWD oferta jest skierowana do całej Rady
Pedagogicznej.
Szkoła analizuje swoją pracę w kategoriach jej efektywności.
4. Efekty realizacji
Szkoła (z wyjątkiem SP) w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej
oferty
wykorzystuje dostępne na platformach EWD informacje.
W szkole pracują osoby przygotowane do pogłębionych analiz
z wykorzystaniem wskaźników EWD .
Społeczność szkolna rozumie i prawidłowo interpretuje wyniki
szkoły opisane wskaźnikami EWD .
Podejmowane w szkole działania uwzględniają informacje
pozyskane z analiz opartych o wskaźniki EWD.
Przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej
na temat
5. Sposób realizacji
koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania
oferty
działań doskonalących pracę szkoły.
Dokonanie podziału dalszych zadań pomiędzy nauczycieli i organy
szkoły. Wyłonienie zespołu ds. EWD i określenie jego zadań.
Pogłębiona praca zespołu ds. EWD (warsztaty, konsultacje).
Udostępnianie materiałów i informacji o dodatkowych źródłach
wiedzy nt. EWD/ewaluacji oraz nawiązanie kontaktów służących
wymianie doświadczeń w tym zakresie.
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 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Zasady
korzystania z oferty

7. Czas i miejsce
realizacji oferty

Dyrektor:
 Nadzoruje wszystkie działania.
 Współuczestniczy w realizacji zadao, zapewnia warunki do
ich realizacji (w tym dostęp do komputerów i niezbędnych
dokumentów).
 Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego
udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach
metodycznych.
 Wspiera wszystkich zaangażowanych w realizację oferty
(szczególnie członków zespołu ds. EWD).
Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach
i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia
się dorosłych
Czas: wrzesień 2014 – czerwiec 2015
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu

8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
9. Osoba udzielająca SORE
dalszych informacji Rafał Burczyński, tel.: 600-344-548, e-mail: raf.bur@wp.pl

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Szkoła Podstawowa w Zarębach
1. Charakterystyka Potrzeba doskonalenia w zakresie efektywniejszego wykorzystania
diagnozowania wyników nauczania w celu poprawy jego jakości,
potrzeby
zwłaszcza jeśli chodzi o podjęcie działań doskonalących pracę
szkoły w powiązaniu z wykorzystaniem wskaźników EWD.
W szkole brakuje osób przygotowanych do pogłębionych analiz
EWD.
Nabycie/zweryfikowanie wiedzy nauczycieli na temat koncepcji
2. Cel realizacji
EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań
oferty
doskonalących pracę szkoły,
Kształcenie kompetencji nauczycieli w obszarze analizowania
i interpretowania informacji dostępnych na platformach EWD.
Przygotowanie
kompetentnego
zespołu
nauczycieli
do
wykorzystania analizy EWD
W
zakresie
ogólnej
koncepcji
ewaluacji
wewnętrznej
3. Grupy docelowe
z wykorzystaniem EWD oferta jest skierowana do całej Rady
Pedagogicznej.
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4. Efekty realizacji
oferty

5. Sposób realizacji
oferty

6. Zasady
korzystania z oferty

7. Czas i miejsce
realizacji oferty

Szkoła analizuje swoją pracę w kategoriach jej efektywności.
Szkoła (z wyjątkiem SP) w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej
wykorzystuje dostępne na platformach EWD informacje.
W szkole pracują osoby przygotowane do pogłębionych analiz
z wykorzystaniem wskaźników EWD .
Społeczność szkolna rozumie i prawidłowo interpretuje wyniki
szkoły opisane wskaźnikami EWD .
Podejmowane w szkole działania uwzględniają informacje
pozyskane z analiz opartych o wskaźniki EWD.
Przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej
na temat
koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania
działań doskonalących pracę szkoły.
Dokonanie podziału dalszych zadań pomiędzy nauczycieli i organy
szkoły. Wyłonienie zespołu ds. EWD i określenie jego zadań.
Pogłębiona praca zespołu ds. EWD (warsztaty, konsultacje).
Udostępnianie materiałów i informacji o dodatkowych źródłach
wiedzy nt. EWD/ewaluacji oraz nawiązanie kontaktów służących
wymianie doświadczeń w tym zakresie.
Dyrektor:
 Nadzoruje wszystkie działania.
 Współuczestniczy w realizacji zadań, zapewnia warunki do
ich realizacji (w tym dostęp do komputerów i niezbędnych
dokumentów).
 Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego
udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach
metodycznych.
 Wspiera wszystkich zaangażowanych w realizację oferty
(szczególnie członków zespołu ds. EWD).
Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach
i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia
się dorosłych
Czas: wrzesień 2014 – czerwiec 2015
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu

8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
9. Osoba udzielająca SORE
dalszych informacji Rafał Burczyński, tel.: 600-344-548, e-mail: raf.bur@wp.pl
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
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1. Charakterystyka
potrzeby

2. Cel realizacji
oferty

3. Grupy docelowe

4. Efekty realizacji
oferty

5. Sposób realizacji
oferty

6. Zasady
korzystania z oferty

Szkoła Podstawowa w Chorzelach
Analiza działań wychowawczych podejmowanych w szkole
potrzebuje weryfikacji, w związku z czym działania wychowawcze
są zbyt rzadko modyfikowane pod kątem potrzeb uczniów. W szkole
zauważa się również małe zainteresowanie uczniów uczestnictwem
w proponowanych działaniach
Nauczyciele uznają więc, że
niezbędne jest poznanie narzędzi służących kształtowaniu postaw
uczniowskich i systemu wartości.
Sprecyzowanie/opisanie systemu wartości, określenie - w oparciu
o ten system - modelu absolwenta.
Opracowanie programu wychowawczego opartego na przyjętym
w szkole określonym systemie wartości.
Uzyskanie/doskonalenie przez wychowawców i nauczycieli
umiejętności współpracy w podejmowanych działaniach i procesach
wychowawczych.
Nauczyciele, szczególnie wychowawcy klas, dyrektor szkoły,
uczniowie, rodzice, przedstawiciele instytucji, placówek i organizacji
funkcjonujących w lokalnym środowisku – potencjalni lub faktyczni
partnerzy szkoły czy placówki współpracujący w procesach
wychowawczych kształtujących postawy.
Zaplanowane działania służące osiągnięciu przyjętych i opisanych
w programie wychowawczym celów są realizowane.
Zwiększa się udział uczniów w działaniach wychowawczych/
edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu
pożądanych postaw.
Działania wychowawcze podejmowane w szkole są systematycznie
analizowane, a wnioski z tych analiz są wdrażane.
Budowanie (modyfikowanie) wizji i misji szkoły, określenie modelu
absolwenta.
Planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej.
Monitorowanie i ocena efektywności wdrożonych działań –
ewaluacja odroczona.
Opracowanie ABC wychowawcy
Dyrektor:
 Nadzoruje wszystkie działania.
 Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń.
 Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego
udziału w szkoleniach, warsztatach.
 Promuje
współpracę
nauczycieli
w
działaniach
wychowawczych.
Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 Stosują w praktyce nabyte umiejętności wychowawcze.
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7. Czas i miejsce
realizacji oferty

 Aktywnie uczestniczą w szkoleniach.
 Podejmują współpracę w ramach zaplanowanych działań
Czas: wrzesień 2014 – czerwiec 2015
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu

8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
9. Osoba udzielająca SORE
dalszych informacji Rafał Burczyński, tel.: 600-344-548, e-mail: raf.bur@wp.pl

SORE: Piotr Kołakowski
OFERTA DOSKONALENIA
dla Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie
w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- nauczyciele widzą potrzebę analizy i modyfikacji dokumentacji
szkolnej w konsekwencji zmieniających się przepisów prawa
oświatowego
2. Cel realizacji oferty - opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły,
- analiza dokumentów prawa oświatowego szkoły pod kątem
1. Charakterystyka
potrzeby
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prawidłowej konstrukcji i zgodności z przepisami prawa
oświatowego
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
spójną z pozostałymi dokumentami;
oferty
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww.
obszarze,
- w szkole funkcjonują procedury, dokumenty zgodne z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty,
- analizują dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne prawa
oświatowego
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy; miejsce – siedziba szkoły
realizacji oferty
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
SORE - mgr Piotr Kołakowski, t. 792 15 02 66
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji

OFERTA DOSKONALENIA
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dla II LO przy ZSP w Przasnyszu
w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- nauczyciele widzą potrzebę analizy i modyfikacji dokumentacji
szkolnej w konsekwencji zmieniających się przepisów prawa
oświatowego
2. Cel realizacji oferty opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły,
- analiza dokumentów prawa oświatowego szkoły pod kątem
prawidłowej konstrukcji i zgodności z przepisami prawa
oświatowego
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
spójną z pozostałymi dokumentami;
oferty
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww.
obszarze,
- w szkole funkcjonują procedury, dokumenty zgodne z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
1. Charakterystyka
potrzeby
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grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty,
- analizują dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne prawa
oświatowego
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
SORE - mgr Piotr Kołakowski, t. 792 15 02 66
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji

OFERTA DOSKONALENIA
dla Technikum przy ZSP w Przasnyszu
w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
1. Charakterystyka
potrzeby

- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- nauczyciele widzą potrzebę analizy i modyfikacji dokumentacji
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szkolnej w konsekwencji zmieniających się przepisów prawa
oświatowego
2. Cel realizacji oferty - opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły,
- analiza dokumentów prawa oświatowego szkoły pod kątem
prawidłowej konstrukcji i zgodności z przepisami prawa
oświatowego
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
spójną z pozostałymi dokumentami;
oferty
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww.
obszarze,
- w szkole funkcjonują procedury, dokumenty zgodne z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty,
- analizują dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne prawa
oświatowego
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
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realizacji oferty

czas trwania – 10 m-cy;
miejsce – siedziba szkoły
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu

8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
SORE - mgr Piotr Kołakowski, t. 792 15 02 66
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji

OFERTA DOSKONALENIA
dla ZSZ przy ZSP w Przasnyszu
w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- nauczyciele widzą potrzebę analizy i modyfikacji dokumentacji
szkolnej w konsekwencji zmieniających się przepisów prawa
oświatowego
2. Cel realizacji oferty opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły,
- analiza dokumentów prawa oświatowego szkoły pod kątem
prawidłowej konstrukcji i zgodności z przepisami prawa
oświatowego
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
1. Charakterystyka
potrzeby
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spójną z pozostałymi dokumentami;
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww.
obszarze,
- w szkole funkcjonują procedury, dokumenty zgodne z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
projektu w wybranym obszarze;
oferty
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty,
- analizują dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne prawa
oświatowego
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
SORE - mgr Piotr Kołakowski, t. 792 15 02 66
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji
oferty
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OFERTA DOSKONALENIA
dla Szkoły Podstawowej w im. Jana Pawła II w Mchowie
w obszarze16 „Budowa koncepcji pracy szkoły”
- Istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do
aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb;
- niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi
koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią;
- różnorodne działania związane z rozwojem szkoły nie są
podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły
- koncepcja pracz szkoły nie jest systematycznie analizowana i
modyfikowana;
- koncepcja pracy szkoły nie jest spójna;
- nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia pracy poprzez
opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- nauczyciele widzą potrzebę analizy i modyfikacji dokumentacji
szkolnej w konsekwencji zmieniających się przepisów prawa
oświatowego
2. Cel realizacji oferty - opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących
wspólnemu wypracowaniu koncepcji pracy szkoły
- opracowanie koncepcji pracz szkoły zgodnie z aktualnymi
potrzebami;
- wypracowanie procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów
odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły,
- analiza dokumentów prawa oświatowego szkoły pod kątem
prawidłowej konstrukcji i zgodności z przepisami prawa
oświatowego
- nauczyciele, wychowawcy;
3. Grupy docelowe
- dyrekcja szkoły;
- szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami i
4. Efekty realizacji
spójną z pozostałymi dokumentami;
oferty
- szkoła wypracowała procedury okresowego analizowania i
modyfikowania koncepcji pracy;
- zespołowe działania dyrekcji, rady pedagogicznej w ww.
obszarze,
- w szkole funkcjonują procedury, dokumenty zgodne z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły i możliwości realizacji
5. Sposób realizacji
1. Charakterystyka
potrzeby
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projektu w wybranym obszarze;
- cykl szkoleń dla nauczycieli w formie warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych;
- doradztwo i monitorowanie realizacji umiejętności pozyskanych
na zajęcia z ekspertem w praktyce szkolnej.
6. Zasady korzystania 1. Dyrekcja:
- nadzoruje wszystkie działania;
z oferty
- udostępnia bazę szkolną do realizacji zajęć z SORE i ekspertem;
- powołuje zespół;
- organizuje zajęcia rodziców z ekspertem.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej:
- uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji
pracy szkoły;
- wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach
realizowanej oferty,
- analizują dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne prawa
oświatowego
Harmonogram zawarty jest w RPW:
7. Czas i miejsce
czas trwania – 10 m-cy;
realizacji oferty
miejsce – siedziba szkoły
SORE/Eksperci wyłonieni w drodze przetargu
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty
SORE - mgr Piotr Kołakowski, t. 792 15 02 66
9. Osoba udzielająca
dalszych
informacji
oferty

SORE: Marzanna Zmysłowska
Oferta doskonalenia w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów
Polskich w Przasnyszu –
„Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”
1. Charakterystyka
potrzeby

Nauczyciele wciąż doskonalą swoje kwalifikacje, uczestniczą
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Współpracują
w prowadzeniu procesów edukacyjnych, pracują w zespołach
przedmiotowych, zadaniowych.
W związku z powyższym nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji
kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz
efektywnej współpracy w zespole. Zagadnienie to ważne jest m.in.
przy efektywnej pracy nauczycieli w przygotowaniu młodzieży do
egzaminów gimnazjalnych, a także w procesie ewaluacji
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wewnętrznej.
2. Cel realizacji
oferty

1. Aktualizacja wiedzy w zakresie współpracy nauczycieli
w prowadzeniu procesów edukacyjnych
2. Kształcenie umiejętności interpersonalnych, asertywności, pracy
w zespole.

3. Grupy docelowe

Dyrektor, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu

4. Efekty realizacji
oferty

5. Sposób realizacji
oferty

Realizacja rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie
oferty:
 udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach
z udziałem eksperta i SORE
 odbędzie się 49 godz. szkolenia z ekspertem zewnętrznym
 sprawozdanie z RPW
Organizowanie warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych
z uczestnikami projektu

6. Zasady
korzystania z oferty

Udział nauczycieli w procesie wspomagania i pilotażu projektu,
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

7. Czas i miejsce
realizacji oferty

Rok szkolny 2014/2015, Gimnazjum w Przasnyszu

8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty

Eksperci wyłonieni w przetargu,
SORE

9. Osoba udzielająca Marzanna Zmysłowska, marzenaodn@wp.pl, 504011772
dalszych informacji

Oferta doskonalenia w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu –
„Budowa koncepcji pracy szkoły”
1. Charakterystyka Nauczyciele wciąż doskonalą swoje kwalifikacje, uczestniczą
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Współpracują
potrzeby
w prowadzeniu procesów edukacyjnych, pracują w zespołach
przedmiotowych, zadaniowych.
W związku z powyższym nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji
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kompetencji w zakresie modyfikacji koncepcji pracy szkoły.
Zagadnienie to ważne jest m.in. w procesie ewaluacji zewnętrznej
i wewnętrznej, sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz promocji
szkoły w środowisku lokalnym.
2. Cel realizacji 1. Aktualizacja wiedzy w zakresie budowy koncepcji pracy szkoły.
2. Kształcenie umiejętności pracy w zespole, opracowywania
oferty
dokumentacji szkoły.
Dyrektor, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji Realizacja rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie
oferty:
oferty
 udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach
z udziałem eksperta i SORE
 odbędzie się 49 godz. szkolenia z ekspertem zewnętrznym
 sprawozdanie z RPW
5. Sposób realizacji Organizowanie warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych
z uczestnikami projektu
oferty
6. Zasady
korzystania z oferty

Udział nauczycieli w procesie wspomagania i pilotażu projektu,
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

7. Czas i miejsce Rok szkolny 2014/2015, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu
realizacji oferty
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty

Eksperci wyłonieni w przetargu,
SORE

9. Osoba udzielająca Marzanna Zmysłowska, marzenaodn@wp.pl, 504011772
dalszych informacji

Oferta doskonalenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu –
„Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”
1. Charakterystyka Nauczyciele wciąż doskonalą swoje kwalifikacje, uczestniczą
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Współpracują
potrzeby
w prowadzeniu procesów edukacyjnych, pracują w zespołach
przedmiotowych, zadaniowych. W związku z powyższym
nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie
efektywnego przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty,
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współpracy w zespole ułatwiającej motywowanie uczniów do nauki.
Zagadnienie to ważne jest m.in. przy efektywnej pracy nauczycieli
w przygotowaniu młodzieży do sprawdzianów, konkursów a także
w procesie ewaluacji wewnętrznej.
2. Cel realizacji 1. Aktualizacja wiedzy w zakresie współpracy nauczycieli
w motywowaniu uczniów do nauki
oferty
2. Kształcenie umiejętności oceniania kształtującego.
Dyrektor, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji Realizacja rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie
oferty:
oferty
 udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach
z udziałem eksperta i SORE
 odbędzie się 49 godz. szkolenia z ekspertem zewnętrznym
 sprawozdanie z RPW
5. Sposób realizacji Organizowanie warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych
z uczestnikami projektu
oferty
6. Zasady
korzystania z oferty

Udział nauczycieli w procesie wspomagania i pilotażu projektu,
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

7. Czas i miejsce Rok szkolny 2014/2015, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu
realizacji oferty
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty

Eksperci wyłonieni w przetargu,
SORE

9. Osoba udzielająca Marzanna Zmysłowska, marzenaodn@wp.pl, 504011772
dalszych informacji

Oferta doskonalenia w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. M. Kownackiej w Przasnyszu –
„Jak pomóc dziecku/uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”
1. Charakterystyka Nauczyciele wciąż doskonalą swoje kwalifikacje, uczestniczą
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Współpracują
potrzeby
w prowadzeniu procesów edukacyjnych, pracują w zespołach
przedmiotowych, zadaniowych. W związku z powyższym
nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie
efektywnej pracy z dzieckiem w przedszkolu, przygotowania dzieci
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do nauki w szkole, współpracy w zespole ułatwiającej motywowanie
dzieci do pracy i zabawy edukacyjnej. Zagadnienie to ważne jest
m.in. przy efektywnej pracy nauczycieli w przygotowaniu dzieci do
nauki, poznawania świata, a także w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
2. Cel realizacji 1. Aktualizacja wiedzy w zakresie współpracy nauczycieli w
motywowaniu dzieci do poznawania otaczającej ich rzeczywistości
oferty
2. Kształcenie umiejętności pracy z dzieckiem młodszym.
Dyrektor, nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji Realizacja rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie
oferty:
oferty
 udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach
z udziałem eksperta i SORE
 odbędzie się 49 godz. szkolenia z ekspertem zewnętrznym
 sprawozdanie z RPW
5. Sposób realizacji Organizowanie warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych
z uczestnikami projektu
oferty
6. Zasady
korzystania z oferty

Udział nauczycieli w procesie wspomagania i pilotażu projektu,
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

7. Czas i miejsce Rok szkolny 2014/2015, Miejskie Przedszkole nr 1 w Przasnyszu
realizacji oferty
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty

Eksperci wyłonieni w przetargu,
SORE

9. Osoba udzielająca Marzanna Zmysłowska, marzenaodn@wp.pl, 504011772
dalszych informacji
Oferta doskonalenia w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w
Przasnyszu „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
1. Charakterystyka Nauczyciele wciąż doskonalą swoje kwalifikacje, uczestniczą
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Współpracują
potrzeby
w prowadzeniu procesów edukacyjnych, pracują w zespołach
przedmiotowych, zadaniowych. W związku z powyższym
nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie
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efektywnej pracy z dzieckiem w przedszkolu, szczególnie
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zagadnienie
to ważne jest m.in. przy efektywnej pracy nauczycieli
w przygotowaniu dzieci do nauki, poznawania świata, a także
w procesie ewaluacji wewnętrznej.
2. Cel realizacji 1. Aktualizacja wiedzy w zakresie wykorzystywania różnorodnych
metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
oferty
2. Kształcenie umiejętności pracy z dzieckiem młodszym.
Dyrektor, nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 2 w Przasnyszu
3. Grupy docelowe
4. Efekty realizacji Realizacja rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie
oferty:
oferty
 udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach
z udziałem eksperta i SORE
 odbędzie się 49 godz. szkolenia z ekspertem zewnętrznym
 sprawozdanie z RPW
5. Sposób realizacji Organizowanie warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych
z uczestnikami projektu
oferty
6. Zasady
korzystania z oferty

Udział nauczycieli w procesie wspomagania i pilotażu projektu,
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

7. Czas i miejsce Rok szkolny 2014/2015, Miejskie Przedszkole nr 2 w Przasnyszu
realizacji oferty
8. Osoby realizujące
szkolenia/warsztaty

Eksperci wyłonieni w przetargu,
SORE

9. Osoba udzielająca Marzanna Zmysłowska, marzenaodn@wp.pl, 504011772
dalszych informacji
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3. Analiza zdiagnozowanych obszarów wspomagania w poszczególnych placówkach
oświatowych powiatu przasnyskiego.
W ramach projektu dokonano diagnozy potrzeb obszarów współpracy
szkół/przedszkoli. Z rozeznania wyłonił się obraz, w którym około 90% dyrektorów i 80%
nauczycieli uważa, że placówki powiatu przasnyskiego nie są do końca w stanie zapewnić
pełnej pomocy we wspomaganiu pracy szkół oraz rozwiązywaniu pogłębiających się
problemów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Badania ankietowe
przeprowadzono w lutym 2013 roku wśród 13 dyrektorów i 63 nauczycieli różnych typów
szkół i placówek. Wskazały konieczność opracowania i konsekwentnego realizowania
zmodyfikowanego planu doskonalenia, potrzebę szkoleń w celu wdrożenia nowych form
doskonalenia, potrzebę funkcjonowania form wymiany doświadczeń umożliwiających
wzajemne uczenie się, upowszechnienie dobrych praktyk i spójność doskonalenia
z potrzebami szkół.
Decyzje dotyczące określenia priorytetów w każdej z 30 placówek oświatowych
biorących udział w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” zostały
podjęte w ścisłej współpracy SORE z dyrektorem szkoły/przedszkola oraz nauczycielami na
podstawie wywiadów, spotkań grupowych i indywidualnych. Współtworzenia RPW przez
SORE z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem, oraz z wykorzystaniem informacji zawartych
w dokumentacji szkoły/przedszkola, w tym m.in. z uwzględnieniem wyników ewaluacji
wewnętrznej, raportu z ewaluacji zewnętrznej oraz wyników egzaminów zewnętrznych.
Zdiagnozowany szczegółowo zakres potrzeb szkoły/przedszkola pozwolił na sprecyzowanie
jednego z obszarów do rozwoju w poszczególnych placówkach. Wybrano w każdej z nich, po
jednej ofercie doskonalenia spośród dwudziestu czterech propozycji tematów ofert
doskonalenia zamieszczonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach
wsparcia merytorycznego realizowanych projektów.
Zestawienie wybranych tematów ofert doskonalenia, dotyczy potrzeb
szkół/przedszkoli powiatu przasnyskiego. 2 placówki oświatowe widzą potrzebę szkolenia
w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na ten obszar
wskazały: 1 szkoła podstawowa i 1 przedszkole. Nauczyciele chcą utworzyć i wdrożyć
efektywny system pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
szczególnie dla tych posiadających opinię z poradni. Nauczyciele sformułowali wnioski
z pracy: np. praca powinna być prowadzona indywidualnie, niektóre zajęcia powinny być
prowadzone przez specjalistów, więcej godzin należy przeznaczyć na zajęcia logopedyczne.
Ważne umiejętności, które chcą kształcić nauczyciele to między innymi uporządkowanie
wiedzy w zakresie prawa oświatowego i cywilnego, opracowanie indywidualnego planu
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rozwoju dziecka, konstruowanie IPET-u oraz dobranie form i metod pracy z uczniem
o specjalnych orzeczeniach.
Dwie placówki oświatowe: 1 liceum i 1 zasadnicza szkoła zawodowa wybrały ofertę
45+ . Nauczyciele nieustannie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji i uważają, że
należałoby doskonalić się w obszarze obsługi nowych technologii. Tematycznie zajęcia
i warsztaty dotyczyć będą umiejętności pracy z komputerem w tym programami użytkowymi,
a także co szczególnie istotne skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie
nauczania.
W jednej ze szkół podstawowych w ramach tego obszaru nauczyciele postawili sobie między
innymi następujące cele: wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli głównie
w zakresie radzenia sobie ze stresem, nabycie umiejętności i ćwiczenia związane z pracą
głosem, oraz nabycie umiejętności mediacyjnych i motywacyjnych.
W dwóch szkołach (gimnazjum i szkole podstawowej) dostrzeżono potrzebę realizacji
obszaru „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną”? Prowadzona w szkołach ewaluacja
zewnętrzna i ciągłe zmiany przepisów utrudniają trafne diagnozowanie zaleceń nadzoru.
Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na zweryfikowanie uczestnikom wiedzy na temat
ewaluacji. Duże nadzieje wiążą się z możliwa pomocą w zbudowaniu szkolnego projektu
ewaluacyjnego, oraz wspólnej analizy wymagań stawianych szkole przez MEN.
W jednej szkole podstawowej i w 1 przedszkolu zdiagnozowano potrzebę realizacji
tematu doskonalenia „Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny”? Wybór tego obszaru
świadczy przede wszystkim o trosce uczestników projektu w tych szkołach
o satysfakcjonujących wynikach egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele pragną podnosić
swoje kompetencje w obszarze potrzeb oraz możliwości uczniów. Dzięki temu nauczyciele
będą mogli na zajęciach odpowiednio dostosowywać efektywne metody i formy
do pracy z uczniem. Nauczyciele widzą potrzebę doskonalenia swoich umiejętności
w zakresie komunikacji interpersonalnej służącej udzielaniu informacji zwrotnej uczniom, ale
także ich rodzicom.
W jednym liceum nauczyciele zwrócili uwagę na zwiększenie efektywności procesów
edukacyjnych dlatego wybrano obszar „Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy”.
Zdaniem uczestników spotkań należy poszerzyć warsztat pracy nauczycieli w zakresie
technik nauczania oraz pełniejszego wykorzystania niż dotychczas metod aktywizujących na
zajęciach pozalekcyjnych. Zwrócono także uwagę na sposoby podnoszenia wartości edukacji
czyli budowaniu przekonania o tym, że warto się uczyć i uczeń wie po co się uczy.
W jednej szkole podstawowej w wyniku warsztatu diagnostycznego okazało się, że
wsparcia szkoleniowego wymaga obszar „Wspierania pracy wychowawców klas – bezpieczna
szkoła”. Stwierdzono, że część uczniów wagaruje, wykazują się brakiem kultury,
zachowaniem agresywnym, arogancja oraz brakiem motywacji do nauki. Wśród możliwych
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powodów wskazano być może brak pozytywnych wzorców, oraz mały wpływ rodziców na
wychowanie dzieci. Dlatego podjęto działania służące opracowaniu procedur, narzędzi pracy
wychowawczej i zmian w programie wychowawczym, a także działań podejmowanych przez
nauczycieli zmierzających do poprawy zachowań uczniów.
Największa liczba szkół aż 8 (1 LO, 1 technikum, 1 zasadnicza szkoła zawodowa,
1 gimnazjum, 4 SP) chce pracować nad ofertą „Budowa koncepcji pracy szkoły”. Nauczyciele
zwrócili uwagę na to, że koncepcja pracy szkoły jest niekompletna i w wyniku analizy
aktualnej sytuacji potrzeb szkoły ustalono, że w ramach koncepcji pracy szkoły Rada
Pedagogiczna będzie pracowała również nad monitorowaniem aktualnych przepisów prawa
oświatowego. Dzięki warsztatom szkoleniowym nauczyciele uzyskują niezbędna wiedze
w celu metod określenia postępów edukacyjnych i sposobów motywowania uczniów
do dalszej pracy, zidentyfikowania mocnych i słabych stron funkcjonowania szkoły
w kontekście prowadzenia dokumentacji, procedur szkolnych.
Obszar „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować”? wybrała 1 szkoła podstawowa.
W wyniku przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych nauczyciele zauważyli, że zmiany
światopoglądowe uczniów, ich postawa wobec obowiązków szkolnych, a także zachowania
nauczycieli i pracowników szkoły pozostawia wiele do życzenia. Jednocześnie członkowie
Rady Pedagogicznej dostrzegają problemy w kontrolowaniu trudnych sytuacji z uczniami,
motywowaniu do dalszej pracy i przyjmowaniu właściwych postaw wychowawczych.
Wyrażono potrzebę wdrożenia spójnego systemu wychowawczego. Dzięki warsztatom
nauczyciele zasygnalizowali potrzebę udoskonalenia w zakresie rozwoju osobistego,
związanego z umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych z uczniami i rodzicami.
Dwie placówki, które przystąpiły do projektu szkoła podstawowa
i technikum wybrały ofertę „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych -bezpieczny
Internet”. W wyniku prowadzonego warsztatu diagnostyczno-rozwojowego nauczyciele
diagnozowali obszary wskazane przez Radę Pedagogiczną. Okazało się, że wsparcia
szkoleniowego wymaga obszar związany z wykorzystaniem TIK oraz bezpiecznego
korzystania z zasobów sieci Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz
organizacyjnej nauczycieli. Dzięki warsztatom nauczyciele w lepszym stopniu wykorzystają
technologie informacyjne na zajęciach przedmiotów nie informatycznych, a także tablice
interaktywne.
„Praca z uczniem młodszym” została wybrana przez 1 przedszkole. Nauczycielom sprawia
problem wybór pakietu podręczników do pracy z grupą mieszaną wiekowo, zgłaszają oni
potrzebę doskonalenia własnych kompetencji w zakresie: diagnozy oraz poznawania
sposobów i rozwiązań umożliwiających nauczanie dzieci funkcjonujących na różnych
poziomach.
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4 szkoły: 3 gimnazja i 1 szkoła podstawowa wybrały ofertę: „Wykorzystanie EWD
w ewaluacji wewnętrznej poprzez jej realizację będą analizować swoją pracę w kategoriach
jej efektywności wykorzystując potencjalne dane zapisane we wskaźnikach EWD i dokonują
prawidłowej interpretacji tych danych.
Obszar: „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych wybrały
2 szkoły: (1 przedszkole i 1 gimnazjum). Nauczyciele widzą potrzebę aktualizacji
kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej współpracy w zespole.
1 LO z terenu powiatu przasnyskiego wybrało ofertę: „Ocenianie kształtujące”. Oferta
jest kierowana szczególnie do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub/i
zewnętrznej stwierdzono niezadowalający wpływ oceniania na przebieg procesów
edukacyjnych. Z założenia oferta powinna trafić do szkoły, gdzie zaobserwowano niski
poziom zaangażowania uczniów w procesy uczenia się, niezadowalający poziom osiągnięć
edukacyjnych uczniów oraz przekonanie wśród społeczności szkolnej, że ocena nie pomaga
w uczeniu się i nie dostarcza informacji o postępach ucznia w nauce.
Realizacja tej oferty doskonalenia pozwoli na poprawę wyników nauczania, wzrost
zaangażowania i motywacji uczniów, zwiększy stopień wykorzystywania w pracy nauczycieli
elementów oceniania kształtującego.
Dokonując analizy wybranych obszarów przez szkoły/przedszkola objęte programem
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” warto zauważyć kilka prawidłowości. 30
szkół/przedszkoli miało do wyboru 24 obszary z listy zaproponowanej przez ORE. Placówki
powiatu przasnyskiego wyraziły zainteresowanie 13 spośród nich. Analizując wyniki prac
i konsultacji SORE z Dyrektorami, Radami Pedagogicznymi i zespołami diagnostycznymi
zwraca uwagę fakt na bardzo indywidualne i twórcze z duchem projektu
i intencjami ORE podejście poszczególnych szkół do wybranych obszarów. Dyrektorzy
i nauczyciele poszczególnych placówek modyfikowali, uzupełniali i dostosowywali wybrany
przez siebie obszar do specyfiki i indywidualnych zdiagnozowanych wcześniej potrzeb
szkoły/przedszkola.
Najczęściej wybieranymi przez Radę Pedagogiczną okazały się obszary: Budowa
koncepcji pracy szkoły (8 rad pedagog.) ponieważ priorytetowa dla tak dużej części Rady
Pedagogicznej jest troska o aktualizację wiedzy w zakresie tworzenia, monitorowania
koncepcji pracy szkoły, oraz troska by dokumentacja szkolna (statut, regulaminy, procedury
obowiązujące w szkole były zgodne z obowiązującymi prawa oświatowego w Polsce.
Również 5 rad spośród placówek biorących udział w projekcie wskazały obszar
„Wykorzystanie EWP w ewaluacji wewnętrznej szkoły”.
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Nauczyciele spośród wybranych szkół za priorytet wskazali umiejętności pozwalające
na weryfikację wiedzy na temat EWD w kontekście ewaluacji wewnętrznej i powiązanych
z nią działaniami doskonalenia pracy szkoły.
Zestawienie wybranych obszarów przez poszczególne typy szkół/przedszkoli:
Typ
szkoły Wybór obszaru
(placówki)

Liczba szkół
(przedszkoli)

Liceum
Ocenianie kształtujące.
Ogólnokształcą
ce

1

Technikum

Nauczyciel 45+.

1

Techniki uczenia się i motywowania uczniów do nauki.

1

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

1

Budowa koncepcji pracy szkoły.

1

Wykorzystanie TIK
bezpieczny Internet.
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
Przedszkole

na

edukacyjnych

- 1

Budowa koncepcji pracy szkoły.

1

Nauczyciel 45+

1

Praca z uczniem młodszym.

1

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

1

Współpraca nauczycieli
edukacyjnych.
Szkoła
Podstawowa

zajęciach

w

prowadzeniu

procesów 1

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

1

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1

Budowa koncepcji pracy szkoły.

4

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

1

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

1

Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła

1

Wykorzystanie TIK
bezpieczny Internet.

na

zajęciach

edukacyjnych

– 1
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Gimnazjum

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

1

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

4

Współpraca nauczycieli
edukacyjnych.

w

prowadzeniu

procesów 1

Budowa koncepcji pracy szkoły.

1

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzna?

1

Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła

1
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4. Harmonogram wdrażania Rocznych Planów Wspomagania w poszczególnych
szkołach/przedszkolach.
Roczne Plany Wspomagania wypracowane w szkołach/placówkach objętych
projektem „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” są realizowane według
określonego harmonogramu działań.
Zadanie

Termin
zadania

realizacji

Miejsce realizacji
zadania

1

Spotkanie SORE z dyrektorem
placówki oświatowej.

od 1 XI 2014 r.

siedziba placówki

2

Spotkanie SORE z radą pedagogiczną
szkoły/przedszkola - utworzenie
zespołu zadaniowego.

IX 2014 r.

siedziba placówki

3

Warsztat diagnostyczno-rozwojowy.

IX 2014 r.

siedziba placówki

4

Wypracowanie Rocznego Planu
Wspomagania szkoły (RPW).

IX 2014 r.

siedziba placówki

5

Szkolenia w zakresie wypracowanym
podczas warsztatów diagnostyczno –
rozwojowych.

X – 2014 r.

siedziba placówki

6

Opracowanie sprawozdania z
realizacji RPW (opracowuje SORE).

VI 2015 r.

siedziba placówki

7

7. Przedstawienie sprawozdania z
realizacji RPW przez SORE
dyrektorowi.

VI 2015 r.

siedziba placówki

8

Rada pedagogiczna z udziałem SORE
- przedstawienie sprawozdania z
realizacji RPW, dyskusja, wnioski.

VI 2015 r.

siedziba placówki

V - 2015 r.
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5. Tematy sieci współpracy i samokształcenia
Następnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest utworzenie pięciu sieci
przedmiotowych ukierunkowanych na współpracę i samokształcenie uczestników.
Uczestnictwo w sieci umożliwia wymianę doświadczeń w grupie dyrektorów, nauczycieli,
pedagogów czy psychologów szkolnych w ramach powiatu przasnyskiego.
W
projekcie
pracuje
5
koordynatorów
sieci
Współpracy
i Samokształcenia (SWS), każdy
z nich opiekuje się 1 siecią. Do współpracy
w sieciach przystąpili dyrektorzy i nauczyciele, liczebność w grupie jednej sieci to 30 osób.
Powiat zorganizował 5 różnych tematycznie sieci. 3 wybrano z listy ORE
wypracowane w ramach projektu systemowego pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym wspomaganiu szkół”.
Funkcje koordynatorów w sieci sprawują:
- Zmysłowska Marzanna: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły
- Daniszewska Zofia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
- Bobińska Hanna: Praca z nowoczesnymi technologia TIK(rok I i II) – bezpieczny
Internet.
- Brzozowa Anna: Jak kształtować postawy uczniowskie (przeciwdziałać agresji, radzić
sobie
ze
szkoloną
absencją,
pracować
z
uczniem
z nadpobudliwością psychoruchową i sprawiającym trudności wychowawcze)?
Bezpieczeństwo w szkole
- Gregorczyk Beata: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia mają doświadczenie w pracy
szkoleniowej z dorosłymi, m. in. prowadzili szkolenia, kursy doskonalące i warsztaty
z zakresu oświaty, posiadają duży staż pracy pedagogicznej. Posiadają pozytywne opinie
i rekomendacje szkół i placówek doskonalenia, posiadają certyfikat ukończonego szkolenia
dla SORE.
Praca każdej z sieci skompensowana jest wokół jednego tematu z pośród 20. Intencją
pomysłodawcy obszarów sieci jest by propozycje te dostosować do potrzeb określonego
środowiska szkolnego i jego specyfiki.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół/placówek powiatu przasnyskiego
wyłoniono 5 sieci współpracy i samokształcenia w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie
wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli w powiecie przasnyskim”.
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1. Rola Dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/przedszkola.
Adresatem tej sieci są dyrektorzy szkół/przedszkoli biorących udział
w projekcie. Odbywa się także dyskusja na temat roli dyrektora w ogólnie pojętej promocji
szkoły oraz jego zadań w budowaniu pozytywnego wizerunku placówki. W ramach projektu
zaplanowane są warsztaty z ekspertami dotyczące między innymi wystąpień publicznych
dyrektora szkoły, czy efektywnej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Istotnym elementem pierwszych spotkań członków sieci jest dzielenie się pomysłami
metodycznymi dotyczącymi metod aktywności kreatywnej. W ramach spotkań warsztatowych
następuje prezentacja form i metod pracy z uczniem zdolnym, stosowanie aktywnych metod
nauczania pobudzających uczniów do twórczego i kreatywnego myślenia. Ciekawym
elementem pracy sieci jest podjęcie dyskusji, wymiana doświadczeń „jak być kreatywnym
nauczycielem na lekcji”?
3. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (1 rok) – bezpieczny Internet.
Adresatami tej oferty są dyrektorzy i nauczyciele także nie prowadzący zajęć
z zakresu informatyki lub technologii informacyjnej. Tematyka spotkań będzie dotyczyć
analizy regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawie o ochronie danych
osobowych i legalności oprogramowania. Zaproszony ekspert będzie prowadził zajęcia na
temat multimedialnych patologii, tworzenie stron internetowych czy też wykorzystanie
narzędzi do pracy grupowej na przykładzie Google. Planowane są 2 lekcje pokazowe
z multimediami na przykład z geografii i biologii. Pracę kończy ewaluacja
w ramach sieci.
4. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Pierwsze spotkanie tej sieci to dyskusja na forum w ramach problematyki ewaluacji:
jak jest postrzegana ewaluacja wewnętrzna przez środowisko edukacyjne? Czym jest
ewaluacja i jaki jest sens jej prowadzenia? Zajęcia warsztatowe prowadzone przez eksperta to
próba odpowiedzi na pytania między innymi: Jakie procedury ewaluacji wewnętrznej
stosowane są w szkole? Jak działa zespół do spraw ewaluacji? Co powinien zawierać arkusz
projektowania ewaluacji? Jakie metody, techniki i narzędzia badań pedagogicznych
najczęściej wykorzystujemy w ewaluacji? Jakie są zasady doboru metod? Jak dobrać
narzędzia badawcze? Efektem pracy sieci jest prezentacja przykładów nowoczesnych metod
ewaluacji na platformie.
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5. Jak kształtować postawy uczniowskie (przeciwdziałać agresji w szkole, radzić sobie ze
szkolną absencją, pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową i sprawiającym
trudności wychowawcze, bezpieczeństwo w szkole).
Podczas spotkań uczestników odbywają się dyskusje na temat: kształtowania się
postaw uczniowskich i bezpieczeństwo w szkole, jak kształtować postawy uczniowskie,
przeciwdziałać agresji w szkole, radzić sobie ze szkolną absencją. Czy bezpieczeństwo
w szkole to sprawa priorytetowa?
W przewidywanych zajęciach warsztatowych z ekspertem planowana jest tematyka
związana z diagnozą wewnątrzszkolnych przyczyn absencji, a także jak pracować z uczniem
sprawiającym trudności wychowawcze. Ewaluacja sieci stanowić będzie prezentacja
doświadczeń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.
Perspektywa utworzenia 5 sieci samokształcenia i współpracy w powiecie
przasnyskim otwiera przed przedstawicielami 30 placówek objętych projektem zupełnie nowe
możliwości. Daje szansę na rozwiązywanie wspólnych problemów w funkcjonowaniu
placówek, czy interpretacji aktów prawnych co jest szczególnie ważne np. dla dyrektorów
szkół czy pedagogów. Uczestnicy spotkań z jednej strony mają możliwość spotkań osobistych
jak i wymiany doświadczeń czy też gromadzenie nowych materiałów, wzorów dokumentów
oraz bieżący kontakt na platformie cyfrowe, co ważne członkowie sieci korzystają z wiedzy
własnej, mogą sięgać po pomoc i doradę do zewnętrznych ekspertów. Udział w sieci daje też
szansę i możliwość uzyskiwania dodatkowych umiejętności w zakresie techniki
informacyjnej.
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6. Podsumowanie
Powiatowy

Program

Wspomagania

Powiatu

przasnyskiego

powstał

w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”. Projekt ma
charakter pilotażowy mający na celu zmodernizowanie systemu polskiej oświaty. Jego
ważnym elementem jest wspomaganie szkół/placówek i doskonalenie nauczycieli. Wsparciem
tym ma być objęta poszczególna szkoła lub placówka, a nie osoby indywidualnie (dyrektor,
nauczyciele). Działania te mają wspomagać szkołę w rozwiązywaniu własnych problemów,
a nie wyręczanie w ich rozwiązywaniu, czyli kładzie nacisk na autonomiczność szkoły. Na
koniec rodzaj wsparcia to wynik indywidualnej analizy szkoły biorąc pod uwagę jej
specyficzne potrzeby, ale też aspiracje i uwarunkowania. Każda szkoła realizuje własny
indywidualny program rocznego wspomagania, jednocześnie część dyrektorów i nauczycieli
bierze udział w jednej z wybranych przez siebie sieci wspomagania. Stąd też możemy mówić
o kompleksowym wspieraniu szkół.
Szkoła powinna być instytucją świadomą swojej misji, nowoczesną, optymalizującą
warunki rozwoju ucznia. Środowisko edukacyjne powinno być zatem organizacją zmieniającą
się i uczącą dającą doskonałe możliwości uczniom do nabywania nowych doświadczeń,
poznawania świata, wzrastania i pełnego rozwoju.
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