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Pilotażowy projekt „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny
rozwój szkół” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest już kolejnym
projektem realizowanym przez Powiat Lipnowski. Tym razem nakierowany na
wszechstronne wsparcie szkół i przedszkoli z terenu naszego powiatu poprzez
wdrożenie nowoczesnego systemu doskonalenia nauczycieli.
Naszym celem jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
w Powiecie Lipnowskim poprzez wdrożenie planów wspomagania spójnych
z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia
oraz nawiązanie i zacieśnienie współpracy poprzez wymianę doświadczeń, które
opiera się głównie na kontaktach poprzez platformę internetową udostępnioną
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Jestem przekonany, że ogromne zaangażowanie, jakim wykazują się nauczyciele
biorący udział w projekcie, będzie miało wymierny efekt nie tylko w polepszeniu
wyników nauczania, ale również kreowaniu wizerunku placówek oświatowych
z terenu naszego powiatu.
STAROSTA LIPNOWSKI
Krzysztof Baranowski
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WPROWADZENIE
Prawidłowe funkcjonowanie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół/przedszkoli
wymaga systematycznego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących organizacji i efektów
kształcenia oraz sposobów zarządzania tymi placówkami.
Problemem obecnego systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół/przedszkoli jest proces
doskonalenia nastawiony na pojedynczego nauczyciela. Uczestnictwo w różnorodnych formach
doskonalenia nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w praktyce zawodowej danego nauczyciela
oraz nie wpływa na proces wprowadzania zmian w szkole/przedszkolu. Także nie wszystkie szkolenia
dostępne w ofercie publicznych i niepublicznych placówek są kluczowe dla jakości i efektywności
systemu edukacji.
Mając na uwadze te i wiele innych pytań Powiat Lipnowski próbuje znaleźć odpowiedź przystępując
do realizacji projektu pn.

„Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”
Projekt zakłada dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb szkół/przedszkoli,
by mogły ewaluować w kierunku polepszenia efektów kształcenia. Nowoczesny system wspomagania
oświaty uwzględnia szkoły/przedszkola jako organizacje, na które składają się wszystkie grupy szkolnej
społeczności: uczniowie, nauczyciele, dyrektor, rodzice i środowisko lokalne. Szkoły/przedszkola stoją
przed trudnym zadaniem tworzenia placówki, której efekty działań edukacyjnych zadowolą wszystkie
te grupy. Udział w projekcie pozwala placówkom oświatowym uzyskać kompleksowość kształcenia
i wsparcie w obszarach, gdzie jest ono faktycznie niezbędne.
Celem realizacji projektu dotyczącego kompleksowego wspomagania rozwoju szkół jest pilotaż
nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż
ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego
Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół”, z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym
uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” (projekty realizowane
w ramach Poddziałania 3.3.1 PO KL).
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Podejmowane w ramach pilotażu działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji,
które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko
na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkół,
lecz także pomoże dyrektorom oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji
polityki edukacyjnej państwa.
Powiat Lipnowski przystąpił do realizacji takiego pilotażowego projektu.
Projekt pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” będzie realizowany
w okresie 24 m-cy tj. od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r.

PODSTAWY PRAWNE

Powiat Lipnowski przystąpił do realizacji projektu wdrożeniowego na mocy:
• Uchwały nr XX/133/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: pełnienia
przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta oraz partnera w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w latach 2008-2013.
• Uchwały nr 266/2013 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:
przystąpienia i realizacji projektu „Nowoczesne wspomaganie szansa na wszechstronny rozwój
szkół” realizowanego w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.
• Zarządzenia Nr 35/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: powołania
Zespołu Projektowego projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój
szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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CELE REALIZACJI PROJEKTU
Cel główny:
Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek w Powiecie Lipnowskim
poprzez wdrożenie w okresie wrzesień 2013 r. – czerwiec 2015 r. planów wspomagania spójnych
z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Cele szczegółowe to:
• Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek z potrzebami
szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania;
• Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli, które przystąpiły do projektu w zakresie
przeprowadzenia diagnozy potrzeb w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania
wniosków z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia;
• Nawiązanie współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w powiecie lipnowskim
poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.
Do najważniejszych założeń zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół/przedszkoli należą:
1. prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
szkoły/przedszkola, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację
zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej/przedszkolnej
praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań);
2. pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej/przedszkolnej wiedzy i umiejętności nabytych
przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego;
3. lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji
działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, informacji pedagogicznej
i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół;
4. organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół/przedszkoli na terenie
powiatu.
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GRUPA DOCELOWA

W wyniku prowadzonych przez projektodawcę działań promocyjno – informacyjnych
dotyczących nowego systemu wsparcia szkół i przedszkoli (m.in.: spotkania z burmistrzami, wójtami,
dyrektorami, przedstawicielami grona pedagogicznego, informacje o projekcie przekazane do
organów prowadzących, do szkół i przedszkoli, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, informacje
zamieszczane na stronach internetowych itp.) oraz przeprowadzonej diagnozy potrzeb (opracowano
kwestionariusze ankiet zawierające pytania otwarte i zamknięte skierowane do nauczycieli, dyrektorów)
zainteresowanie udziałem w projekcie zadeklarowały: 33 szkoły i przedszkola dla dzieci i młodzieży.
W ramach powiatowego projektu wdrożeniowego wsparciem zostaną objęte następujące grupy osób
i placówek: 440 nauczycieli w różnym wieku zatrudnionych zgodnie z wykształceniem i posiadanymi
kwalifikacjami, w tym 25 dyrektorów szkół i przedszkoli dla dzieci i młodzieży (3 przedszkola –
zatrudniające nie mniej niż 5-ciu nauczycieli, 20 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 4 szkoły
ponadgimnazjalne (w tym 1 liceum ogólnokształcące, 2 technika, 1 zasadnicza szkoła zawodowa).

Konferencja informacyjna dla organów prowadzących 05-12-2013

Spotkanie z Burmistrzami, Wójtami Miast i Gmin Powiatu Lipnowskiego
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Nabór uczestników do projektu
Nabór szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na
wszechstronny rozwój szkół” nastąpił na podstawie:
1.
2.

•

•
•
•
•
•
3.

Pisemnej deklaracji przystąpienia do projektu.
Spełnienia przez szkoły i przedszkola oraz nauczycieli kryteriów dostępu określonych
w dokumentacji projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój
szkół” tj:
udział w projekcie co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej
średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w 2012r. a także
co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej średniej,
udział w projekcie co najmniej 20% szkół znajdujących się na terenie powiatu lipnowskiego,
wsparciem objęte są wyłącznie szkoły dla dzieci i młodzieży,
wsparciem objęte są 3 przedszkola zatrudniające co najmniej 5 nauczycieli/lek,
w każdej szkole/przedszkolu wspomaganie zostanie przeprowadzone w oparciu o maksymalnie
dwie oferty doskonalenia,
każda szkoła/przedszkole otrzyma wsparcie tylko raz.
Zgodnie ze„Szczegółowym regulaminem przyznawania pomocy w ramach projektu Nowoczesne
wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół realizowanego w okresie od 01.08.2013r.
do 31.07.2015r.” ustalonym Zarządzeniem Starosty Lipnowskiego Nr 38/2013 z dnia 23.08.2013r.

Dyrektorzy szkół/przedszkoli podpisują deklarację przystąpienia do projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”
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ZADANIA REALIZOWANE
W PROJEKCIE
Zadanie I: Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach.
W każdej szkole/przedszkolu biorących udział w projekcie przeprowadzony zostanie cykl doskonalenia
w oparciu o maksymalnie 2 oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu ORE „System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Oferta
doskonalenia wybrana przez szkołę/przedszkole będzie podstawą zbudowania szczegółowego
Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
RPW realizowany będzie w trakcie 1-go roku szkolnego Na każdy rok szkolny zostanie opracowany
oddzielny RPW.
Doskonalenie prowadzić będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE).
Realizacja wspomagania będzie przebiegać w każdej ze szkół/przedszkoli powiatu lipnowskiego
4-etapowo:
I etap:
Diagnoza (SORE we współpracy z dyrektorem i nauczycielami/lkami oraz z wykorzystaniem informacji
zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola – wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz
wyniki egzaminu zewnętrznego):
1. dobór najlepszych dla szkoły/przedszkola ofert doskonalenia na podstawie:
• wywiadu z dyrektorem (zebranie informacji o szkole) – 2 h,
• wywiadu z nauczycielami/lkami (spotkanie z radą pedagogiczną) – 2 h,
• warsztatu diagnostyczno - rozwojowego dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej
(pogłębiona autodiagnoza i określenie priorytetów rozwojowych szkoły/przedszkola) – 4 h,
2.

ułożenie RPW, w tym głównie szczegółowego harmonogramu realizacji RPW wraz z doborem
form doskonalenia
II etap:
Doskonalenie pracy nauczycieli/lek (SORE, PP-P, w miarę potrzeb eksperci zewnętrzni).
Przeprowadzanie, zgodnie z harmonogramem, działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych
problemów:
• warsztatów dla nauczycieli/lek – grupy od 5 do ok. 20 osób (formy aktywne) – 15 h, (5 modułów
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po 3h - w tym: 1 moduł z ekspertem zewnętrznym i 1 moduł przy merytorycznej współpracy
PP-P),
• inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe) – 12 h.
III etap:
Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli/lek na szkolną praktykę (SORE).
Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciel/lka ma możliwość
wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych
trudności poprzez:
• konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora
i nauczycieli/lek) – 10 h,
• wspólną analizę trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur
i zasad działania (konsultacje grupowe) – 5 h.
IV etap:
Przygotowanie sprawozdania z RPW
• przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania – 2 h,
• opracowanie sprawozdania z RPW, przedstawienie sprawozdania dyrektorowi
i nauczycielom/lkom – 4 h,
• przygotowanie (wspólnie z dyr. i nauczycielami/lkami) rekomendacji do pracy w kolejnym
roku szk. – 3 h.
W roku 2014/15 proces wspomagania będzie przebiegał analogicznie do roku 2013/14.
Zadanie II: Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia
W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym
upowszechniania dobrych praktyk w szkołach/przedszkolach zorganizowane zostały 4 tematycznie
różne sieci współpracy i samokształcenia tj. zespoły co najmniej 20 nauczycieli z różnych
szkół/przedszkoli z terenu powiatu lipnowskiego, którzy współpracują ze sobą szczególnie w zakresie
rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem.
Sieci mają charakter tematyczny i są adresowane do nauczycieli (3 sieci) i dyrektorów (1 sieć).
Pracami każdej sieci kieruje Koordynator Sieci.
W ramach każdej sieci odbędzie się 6 spotkań w trakcie realizacji projektu.
Między spotkaniami członkowie sieci pracują na platformie internetowej udostępnionej przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).
Zadanie III: Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania
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KADRA

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) to specjaliści zewnętrzni (spoza
szkoły/ przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu
wspomagania.
Powiat Lipnowski zatrudnia pięciu SORE, każdego na ½ etatu. Jeden SORE ma pod opieką 6 lub 7 szkół.
Do zadań SORE należą:
• przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola oraz dobór odpowiedniej oferty
doskonalenia we współpracy z dyrektorem i radą pedagogiczną,
• przygotowanie RPW dla szkoły/przedszkola,
• przeprowadzenie rekrutacji do projektu wśród nauczycieli/lek,
• przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli/lek oraz konsultacji grupowych
i wykładów,
• prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych w trakcie wdrażania nowych umiejętności
do praktyki szkolnej,
• przygotowanie sprawozdania (raportu ewaluacyjnego) z realizacji RPW oraz przedstawienie
go dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej,
• udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad
rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym,
• przeprowadzanie ankiet wśród nauczycieli/lek,
• składanie comiesięcznych raportów z realizacji zadań w ramach wsparcia.
SORE w powiecie lipnowskim:
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Anita Betkier (e-mail: anitabetkier@wp.pl)
Prowadzi wspomaganie w szkołach:
• Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie
• Technikum w Zespole Szkół w Skępem
• Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
• Szkoła Podstawowa w Czermnie
• Szkoła Podstawowa w Wólce
• Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu
Kinga Gniady (e-mail: kingagn@wp.pl)
Prowadzi wspomaganie w szkołach:
• Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie
• Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie
• Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
• Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
• Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
• Szkoła Podstawowa w Woli
Bożena Cylc (e-mail: bozena.cylc@gmail.com)
Prowadzi wspomaganie w szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie
• Szkoła Podstawowa w Stalmierzu
• Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
• Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie
• Publiczne Przedszkole w Skępem
• Publiczne Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem
Iwona Tomaszewska-Baranowska (e-mail: oski123@poczta.onet.pl)
Prowadzi wspomaganie w szkołach:
• Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem
• Szkoła Podstawowa w Kikole
• Szkoła Podstawowa w Mysłakówku
• Szkoła Podstawowa w Radomicach
• Szkoła Podstawowa w Skępem
• Szkoła Podstawowa w Tłuchowie
• Szkoła Podstawowa w Zadusznikach
Leszek Kułak (e-mail: lkulak@wp.pl)
• Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie
• Publiczne Gimnazjum w Kikole
• Gimnazjum w Tłuchowie
• Szkoła Podstawowa w Chrostkowie
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• Szkoła Podstawowa w Czarnem
• Szkoła Podstawowa w Maliszewie
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem
Koordynatorzy Sieci to osoby kierujące pracami sieci współpracy samokształcenia.
Powiat Lipnowski zatrudnia dwóch Koordynatorów Sieci, każdego na ½ etatu. Każdy z Koordynatorów
prowadzi 2 sieci.
Do zadań Koordynatora Sieci należą:
• przygotowanie planu pracy sieci wraz z harmonogramem
• przeprowadzenie rekrutacji do projektu wśród nauczycieli/lek i włączenie ich do sieci
informatycznej (nadanie uprawnień, włączenie do grup dyskusyjnych);
• organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci;
• bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeń dla
uczestników (praca na platformie);
• udostępnianie materiałów samokształceniowych (praca na platformie);
• przeprowadzanie ankiet wśród nauczycieli/lek i dyrektorów
• składanie comiesięcznych raportów z realizacji zadań w ramach wsparcia
• przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy sieci.
Koordynatorzy Sieci w powiecie lipnowskim:
Dariusz Onoszko (e-mail: onoszko_dariusz@interia.pl)
Koordynuje pracę Sieci:
„Sieć dyrektorów powiatu lipnowskiego”
„Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane”
Janusz Wacławiak (e-mail: waclawiak@gmail.com)
Koordynuje pracę Sieci:
„Nowoczesne technologie w edukacji”
„Pedagodzy i Wychowawcy
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PRZEPROWADZENIE PROCESU
WSPOMAGANIA W SZKOŁACH /
PRZEDSZKOLACH - REALIZACJA.
Pilotażowym projektem w roku szkolnym 2013/2014 zostało objętych 30 szkół i 3 przedszkola.
Szkoły/
Przedszkola

Przedszkola

Szkoły
Podstawowe

Gimnazja

Szkoły
Ponadgimnazjalne

Liczba szkół/
przedszkoli

3

20

6

4

Procentowy udział szkół/przedszkoli w projekcie

Przedszkola

Gimnazja

Szkoły Podstawowe

Szkoły Ponadgimnazjalne
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Podział szkół ze względu na tematykę wybranych ofert doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014:
1.

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
szkoła podstawowa – 3
gimnazjum – 2

2.

Ocenianie kształtujące
szkoła podstawowa – 8
gimnazjum – 1

3.

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
szkoła podstawowa – 8
szkoła ponadgimnazjalna – 3 (technikum – 2; zasadnicza szkoła zawodowa – 1)

4.

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
szkoła podstawowa – 1
gimnazjum – 1

5.

Praca z uczniem młodszym
przedszkole – 2

6.

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
gimnazjum – 1

7.

Rodzice są partnerami szkoły
szkoła podstawowa – 1

8.

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
szkoła ponadgimnazjalna – 1 (LO)

9.

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
przedszkole – 1
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W roku szkolnym 2014/2015 udział w projekcie kontynuuje 29 szkół i 3 przedszkola.
Podział szkół ze względu na tematykę wybranych ofert doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015:
1.

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
szkoła podstawowa – 5
gimnazjum – 1

2.

Ocenianie kształtujące
szkoła podstawowa – 4
gimnazjum – 1
szkoła ponadgimnazjalna – 1 (LO)

3.

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
szkoła podstawowa – 11
gimnazjum – 2

4.

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
szkoła ponadgimnazjalna – 2 (technikum – 1; zasadnicza szkoła zawodowa – 1)

5.

Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola
przedszkole – 3
gimnazjum – 1

6.

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
szkoła ponadgimnazjalna – 1 (technikum)
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Przykładowy roczny plan wspomagania
ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA:

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

1. Czas realizacji
Data rozpoczęcia realizacji

Data zakończenia realizacji

01.09.2014 Rok

30.06.2015 Rok

2. Diagnoza potrzeby
DIAGNOZA POWSTAŁA W OPARCIU O:
• źródła informacji zewnętrznej,
• rozmowy ( Dyrektor oraz nauczyciele szkoły),
• badania ankietowe ( Dyrektor oraz nauczyciele szkoły),
• dokumentację szkolną (koncepcja pracy szkoły w tym strategia jej rozwoju, wyniki i wnioski
z ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej).
Podczas rozmowy przeprowadzonej z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną wyłoniony
został problem rozwojowy szkoły. Uznano, że w roku szkolnym 2014/2015 realizacja oferty: Jak
pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? – wpłynie znacząco na podniesie kompetencje kadry
nauczycielskiej, świadomości rodziców i uczniów co w rezultacie zaowocuje uzyskaniem lepszych
wyników ze sprawdzianu po szóstej klasie.
Dyrektor szkoły stwierdza, iż nauczyciele podejmują różnorodne działania, stosują urozmaicone
metody i techniki nauczania, jednak nie przekłada się to na uzyskiwane wyniki.
Członkowie Zespołu Zadaniowego w trakcie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego
potwierdzili oraz zdefiniowali problem. Uważają, że, mimo iż nauczyciele systematycznie
podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz doskonalą warsztat pracy, nadal
dostrzegają potrzebę poszerzenia swoich kompetencji w zakresie umiejętności współpracy
z rodzicami, która winna wpłynąć na motywowanie dzieci, wspieranie ich w osiąganiu sukcesu
edukacyjnego. Ponadto członkowie ZZ stwierdzają, iż nauczyciele winni poszerzyć swoją wiedzę
z zakresu uczenia się uczniów co przyczyni się do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych.
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3. Cel
Cel główny:
• zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji
nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie motywowania uczniów do większego angażowania
się w proces dydaktyczny,
• wzrost efektywności nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów
oraz dostosowanie, dobieranie odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy.
Cele szczegółowe:
• poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarach – wczesnej diagnozy rozwoju i gotowości
szkolnej dzieci,
• rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do
indywidualnych potrzeb rozwojowych,
• nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów
edukacyjnych przez uczniów,
• doskonalenie umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej,
• udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu
wiadomości oraz umiejętności,
• realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu edukacji i właściwej
organizacji środowiska edukacyjnego,
• sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy
zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój uczniów,
• nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących
w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu,
• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW
1.
2.
3.
4.

Udział 100% nauczycieli w spotkaniu SORE z Radą Pedagogiczną, wybranie Zespołu Zadaniowego
(2 godziny).
Udział 10 nauczycieli tworzących Zespół Zadaniowy w warsztatach diagnostyczno – rozwojowych
(4 godziny).
Udział 100% nauczycieli ZZ w warsztatach prowadzonych przez eksperta na temat: Jak pomóc
uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny (1 moduł – 3 godzinny).
Udział 100% nauczycieli ZZ w warsztatach prowadzonych przez pracownika
PP – P na temat: Jakie metody stosować aby uczeń zaangażował się do pracy.
( 1 moduł – 3 godzinny)r.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
•
•

Udział członków Zespołu Zadaniowego w warsztatach prowadzonych przez SORE
( 3 moduły – 3 godzinny)
1 moduł: Jak pracować z uczniem, aby podnieść jego wyniki na egzaminie.
2 moduł: Techniki rozwiązywania różnego rodzaju zadań.
3 moduł: Jak uczyć, by uczniowie uczyli się chętnie.
Przeprowadzenie przez nauczycieli raz w miesiącu konsultacji indywidualnych z rodzicami.
Dostosowanie kół zainteresowań do potrzeb i oczekiwań uczniów.
Przeprowadzenie z uczniami przez nauczyciela świetlicy szkolnej pogadanek na temat zasad
komunikacji oraz przyjaznej atmosfery w zespole klasowym.
Realizowanie programu: Czytam codziennie.
Stosowanie diagnozy ogólnej – wstępnej, końcowej i przedmiotowej w klasach I – III.
Stworzenie zbioru metod motywujących uczniów do uczenia się, odnoszenia sukcesu.
Branie udziału przez uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych oraz osiąganie
sukcesów (wynik wyższy niż w roku ubiegłym).
Przeprowadzenie przez wychowawców klas cyklu szkoleń na temat:
motywacji do uczenia się – z uczniami (minimum 5 godzin lekcyjnych),
motywacji uczniów do nauki – z rodzicami (minimum 2 spotkania).

14. Podwyższenie wyników podczas egzaminu gimnazjalnego klas III.
15. Podwyższenie frekwencji podczas spotkań z rodzicami.
Do 30 czerwca 2015 r.:
• 90% nauczycieli zna i stosuje sposoby, techniki i metody mające wpływ na osiągnięcie przez
uczniów sukcesu edukacyjnego,
• uczniowie osiągają wyższe wyniki w nauce oraz biorą aktywny udział w konkursach
( minimum 2% w stosunku do roku ubiegłego).

5. Harmonogram realizacji RPW

Zadanie

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji
zadania

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

01. 09. 2014 r.

Publiczne Gimnazjum
(gabinet Dyrektora)

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

10. 09. 2014 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)
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3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy)
(4 godz.)

07. 10. 2014 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

4. Wypracowanie rocznego planu
wspomagania szkoły

07. 10. 2014 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

5. Warsztat szkoleniowy prowadzony przez eksperta na temat Jak
pomóc uczniowi osiągnąć sukces
edukacyjny - 3 godzinny)

01. 12. 2014 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

6. Warsztat szkoleniowy prowadzony
przez pracownika PP – P na
temat: Jakie metody stosować
aby uczeń zaangażował się
do pracy. (1 moduł – 3 godzinny)

19. 01. 2015 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

05. 11. 2014 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

II warsztat na temat: Techniki
rozwiązywania różnego rodzaju zadań
(1 moduł – 3 godzinny)

09. 02. 2015 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

III warsztat na temat: Jak uczyć,
by uczniowie uczyli się chętnie
(1 moduł – 3 godzinny)

09. 03. 2015 r.

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

01.12.2014 rok (2 godz.)
08. 12. 2014 rok (2 godz.)
19. 01.2015 rok (2 godz.)
30.01.2015 rok (2 godz.)
09.02.2015 rok (2 godz.)
16.02.2015 rok (2 godz.)

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

7. Warsztaty:
( 3 moduły – 3 godzinne)
I warsztat na temat: Jak pracować
z uczniem, aby podnieść jego wyniki
na egzaminie (1 moduł – 3 godzinny)

8. Konsultacje grupowe dla nauczycieli poświęcone zdiagnozowanym problemom
(12 godzin)
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9. Spotkania indywidualne, poradnictwo dla nauczycieli i dyrektora
( wymiana doświadczeń i rozmowy na temat napotkanych trudności podczas realizacji RPW)
(10 godzin)

09.03.2015 rok (2 godz.)
20.03.2015 rok (2 godz.)
10.04.2015 rok (3 godz.)
22.04.2015 rok (3 godz.)

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

10. Konsultacje grupowe- wspólna
analiza, refleksje dotyczące
wdrażania RPW ( 5 godzin)

13.05.2015 rok (3 godz.)
16.06.2015 rok (2 godz.)

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

11. Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami

Wrzesień 2014 r.–
czerwiec 2015 r.
(1 raz w miesiącu)

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

12. Dostosowanie kół zainteresowań
do potrzeb i oczekiwań uczniów

Do 20 września 2014
roku

Publiczne Gimnazjum
( sala lekcyjna)

13. Przeprowadzenie z uczniami przez
n – la świetlicy szkolnej pogadanek
na temat zasad komunikacji oraz
przyjaznej atmosfery w zespole
klasowym

Do 15 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

14. Stosowanie diagnozy ogólnej –
wstępnej, końcowej i przedmiotowej w klasach I – III

Do 15 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

15. Stworzenie zbioru metod motywujących uczniów do uczenia się,
odnoszenia sukcesu

Do 30 marca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum

16. Branie udziału przez uczniów w
konkursach przedmiotowych,
sportowych

Do 15 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

17. Przeprowadzenie przez wychowawców klas cyklu szkoleń na
temat:
• motywacji do uczenia się - z uczniami
• motywacji uczniów do nauki
- z rodzicami

Do 15 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

18. Podwyższenie wyników podczas
egzaminu klas III

Do 20 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)
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19. Podwyższenie frekwencji
podczas spotkań z rodzicami

Do 15 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

20. Przygotowanie i przeprowadzenie
wśród nauczycieli ankiet
z przebiegu wspomagania
w szkole

Do 10 czerwca
2015 roku

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

21. Opracowanie sprawozdania
z realizacji RPW (SORE) ( 2 godziny)

Do 20 czerwca
2015 rok

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

22. Przedstawienie przez SORE
dyrektorowi szkoły sprawozdania
z realizacji RPW

Do 30 czerwca
2015 roku

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

Do 30 czerwca
2015 rok

Publiczne Gimnazjum
( sala lekcyjna)

Publiczne Gimnazjum
(sala lekcyjna)

6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe

1

Rola

Liczba godzin pracy na rzecz
RPW ogółem

Liczba godzin
kontaktowych 1

Szkolny organizator rozwoju
edukacji

120 godzin

59 godzin

Ekspert zewnętrzny

3 godziny

3 godziny

Pracownik PP – P

3 godziny

3 godziny

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania

z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.
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7. Zadania osób realizujących RPW
Rola

Zadania

Szkolny organizator
rozwoju edukacji

1. Zebranie informacji o szkole, poznanie jej specyfiki, wywiad
z dyrektorem.
2. Pomoc w dokonaniu pogłębionej autodiagnozy w szkole i określenie priorytetów rozwojowych, przeprowadzenie warsztatu
rozwojowego szkoły.
3. Uzgodnienie z dyrektorem szczegółów dotyczących spotkania
z RP.
4.

Poszerzenie wstępnych informacji dotyczących szkoły wynikających z analizy wyników procesu kształcenia, ewaluacji, określenie
obszarów problemowych szkoły.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu określenia potrzeb rozwojowych szkoły.
6. Ustalenie zakresu i harmonogramu podejmowanych działań
w ramach RPW.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno
– rozwojowego z zespołem zadaniowym. Wypracowanie RPW.
8. Pozyskanie eksperta i organizacja warsztatów, konsultacji i innych
form szkoleniowych.
9. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli.
10. Konsultacje indywidualne i zespołowe, wsparcie w realizacji RPW.
11. Pomoc nauczycielom we wdrożeniu do szkolnej praktyki
zaplanowanych rozwiązań.
.

12. Konstruowanie ankiet diagnozujących proces przebiegu
wspomagania.
13. Prowadzenie dokumentacji opisującej wdrażanie i realizację RPW.
14. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW i przedstawienie
go dyrektorowi szkoły.
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15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wyciągnięcie wniosków i rekomendacji do pracy
w roku szkolnym 2014/2015.
Ekspert / specjalista

16. Przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb
szkoły warsztatów szkoleniowych:
17. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Pracownik PP – P

18. Przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb
szkoły warsztatów szkoleniowych:
19. Jakie metody stosować aby uczeń zaangażował się do pracy.

8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie
czasowe z ich strony

2

Rola

Liczba godzin
zaangażowania
w RPW ogółem

Liczba godzin
kontaktowych 2

Dyrektor szkoły

80 godz.

59 godz.

Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego

80 godz.

59 godz.

Pozostali nauczyciele

20 godz.

20 godz.

Wychowawcy

20 godzin

20 godzin

Wychowawcy świetlicy szkolnej

10 godzin

10 godzin

Uczniowie

60 godzin

60 godzin

Rodzice

20 godzin

20 godzin

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach itp.

organizowanych w ramach RPW
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9. Zadania osób korzystających ze wspomagania
Rola

Zadania

Dyrektor szkoły

• Przygotowuje we współpracy z SORE diagnozę potrzeb szkoły.
• Nadzoruje wszystkie działania.
• Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów,
konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
• Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału
w zaplanowanych formach.
• Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań.
• Wspiera i docenia zaangażowanie nauczycieli biorących udział
w doskonaleniu.

Nauczyciele
- członkowie
zespołu
zadaniowego

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzają pogłębioną diagnozę potrzeb ucznia szkoły.
Przygotowują szczegółowy harmonogram realizacji RPW.
Biorą aktywny udział w warsztatach diagnostyczno - rozwojowych.
Korzystają z konsultacji grupowych i indywidualnych z SORE oraz członkami RP.
Wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach w procesie
nauczania.
Tworzą zbiór metod motywujących do uczenia się.
Organizują konsultacje indywidualne dla rodziców.
Tworzą katalog metod ( technik) motywujących do uczenia się.
Prowadzą lekcje z wykorzystaniem aktywnych metod i technik motywujących
do uczenia się.

Pozostali
nauczyciele

• Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji
zwrotnej na temat realizacji podjętych działań.
• Przeprowadzają pogłębioną diagnozę potrzeb ucznia oraz określają jego
poziom wiedzy i umiejętności.
• Organizują zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Prowadzą różnorodne koła zainteresowań.
• Realizują program: Pięknie mówię.

Wychowawcy

• Przeprowadzają w klasach zajęcia na temat motywacji do uczenia się.
• Przeprowadzają spotkania – warsztaty z rodzicami poświęconego
podnoszeniu motywacji uczniów do nauki.

Nauczyciel
świetlicy
szkolnej

• Prowadzi pogadanki z uczniami na temat zasad komunikacji, przyjaznej
atmosfery w zespole klasowym.
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Uczniowie

• Aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych przygotowujących
do konkursów przedmiotowych.
• Biorą aktywny udział w konkursach i osiągają w nich sukcesy.
• Są aktywni i zmotywowani do nauki..

Rodzice

• Uczestniczą w spotkaniu na temat podnoszenia motywacji do nauki
oraz konsultacjach.
• Wykorzystują zdobytą wiedzę.
• Zwiększają swoje zainteresowanie procesem uczenia się dzieci.

10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE)
Sprawozdanie z realizacji działań zamieszczonych w RPW w ramach oferty doskonalenia JAK POMÓC
UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY?
W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy pracy szkoły, stwierdzona została
konieczność doskonalenia sposobów, metod, technik pomagających uczniowi osiągnąć sukces
edukacyjny. Działania te znacząco wpłyną na rozwój placówki, podniosą kompetencje kadry
nauczycielskiej oraz zaangażują uczniów do efektywnej pracy.
W związku z powyższym przyjęte zostały następujące cele główne:
• zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji
nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie motywowania uczniów do większego angażowania
się w proces dydaktyczny,
• wzrost efektywności nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów
oraz dostosowanie, dobieranie odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy.
Na pierwszym etapie realizacji RPW:
• odbyły się spotkania SORE z:
- Dyrektorem Szkoły,
- Radą Pedagogiczną,
• wyłoniony został Zespół Zadaniowy składający się z 10 członków,
• przeprowadzono warsztat diagnostyczno – rozwojowy,
• wypracowano Roczny Plan Wspomagania szkoły, w którym określono cele działań oraz zadania
i role poszczególnych osób zaangażowanych w realizację RPW.
Drugim etapem realizacji wsparcia było przeprowadzenie doskonalenia pracy nauczycieli.
W szkole odbyły się:
• warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez eksperta P. Lenę Tkaczyk – konsultantkę
z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na temat:
• Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
• warsztaty szkoleniowe przeprowadzone dla nauczycieli przez pracowników Poradni
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Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie Panie Edytę Betlejewską i Anetę Kwiatkowską
na temat: Jakie metody stosować aby uczeń zaangażował się do pracy.
• trzy warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez SORE na następujące tematy:
- Jak pracować z uczniem, aby podnieść jego wyniki na egzaminie,
- Techniki rozwiązywania różnego rodzaju zadań,
- Jak uczyć, by uczniowie uczyli się chętnie,
Ankietowani zgodnie uważali, że szkolenia były przydatne w zakresie zdobytych informacji
oraz wpłynęły na podniesienie kompetencji w wybranym obszarze. Stwierdzono, że udział
w warsztatach przyczynił się do pogłębienia wiedzy teoretycznej omawianego obszaru. Nauczyciele
podkreślili fakt, iż będą starali się je wykorzystać w pracy zawodowej. Natomiast zdobyta podczas
nich wiedza i umiejętności przyczynią się do podniesienia jakości ich pracy.

Na trzecim etapie realizacji planu wspomagania szkoły skupiono uwagę na przełożenie
nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę
Przeprowadzone zostały cykliczne konsultacje indywidualne oraz grupowe ze Szkolnym
Organizatorem Rozwoju Edukacji, podczas których omawiano:
• etapy realizacji RPW w ramach wybranej oferty doskonalenia,
• celowość, skuteczność i stopień realizacji zadań ujętych w RPW.
Spotkania miały na celu omawianie dobrych praktyk, zaistniałych trudności i problemów
związanych z wdrożeniem do szkolnej praktyki nowej wiedzy oraz umiejętności nabytych
w zakresie tematyki obszaru objętego wsparciem RPW.
Podczas realizacji RPW na bieżąco odbywały się również konsultacje SORE z nauczycielami
i dyrektorem (bezpośrednie, drogą telefoniczną i elektroniczną).

W ramach oferty doskonalenia JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACUJNY?
podjęto się realizacji takich zadań, jak:
• organizowanie dla rodziców spotkań z Dyrektorem Szkoły poświęconym podnoszeniu motywacji
do nauki oraz przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego klas III,
• branie przez uczniów udziału, w konkursach kuratoryjnych, powiatowych, wojewódzkich,
gminnych, szkolnych przedmiotowych i sportowych oraz osiąganie w nich wyników dużo
wyższych od roku ubiegłego,
• organizowanie raz w miesiącu konsultacji indywidualnych dla rodziców,
• zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji - NASZE SUKCESY,
• prowadzenie przez wychowawców cyklu szkoleń na temat:
- motywacja do uczenia się (dla uczniów – 10 spotkań),
- motywacja dzieci do nauki (dla rodziców – 6 spotkań),
• organizowanie cyklicznych spotkań, Kursu przygotowującego uczniów do egzaminu
gimnazjalnego klas III,
• zorganizowanie 7 wycieczek edukacyjnych,
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• opracowanie i realizacja zadań mających na celu podwyższenie wyników na egzaminie
gimnazjalnym klas III, uzyskano z egzaminu gimnazjalnego klas III wyniki wyższe niż
w ubiegłym roku,
• stosowanie diagnozy wstępnej oraz końcowej,
DIAGNOZA
WSTĘPNA

KOŃCOWA

KLASA

PRZEDMIOT

KLASA

PRZEDMIOT

I – III

Matematyka, j. polski, j.
angielski, WOS, historia,
biologia, chemia, fizyka

I – III

Matematyka, j. polski, j.
angielski, WOS, historia,
biologia, chemia, fizyka

• branie udziału w licznych akcjach charytatywnych,
• dostosowanie kół zainteresowań do potrzeb i oczekiwań uczniów (3 koła zainteresowań),
• wzrastanie frekwencji podczas spotkań z rodzicami.
W czerwcu przeprowadzono ankietę ewaluacyjną diagnozującą wzrost kompetencji nauczycieli
w wybranym przez szkołę obszarze problemowym.
100 % ankietowanych potwierdziło, że dzięki stosowaniu różnorodnych sposobów motywowania
uczniów do nauki wzrosła ich aktywność oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny.
W oparciu o wyniki ankiety należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost kompetencji nauczycieli w obszarze
problemowym: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Nauczyciele w codziennej praktyce
stosują różnorodne sposoby motywowania uczniów. Uważają, że dzięki temu uczniowie osiągają
wyższe wyniki w nauce, chętniej biorą udział w konkursach, zawodach sportowych oraz uczestniczą
w kołach zainteresowań. Ponadto wzrosła ich aktywność i zaangażowanie w proces dydaktyczny.

Realizatorzy RPW
W realizację Rocznego Planu Wspomagania zostali zaangażowani:
• Dyrektor Szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Zespół Zadaniowy,
• ekspert zewnętrzny,
• pracownik poradni psychologiczno - pedagogicznej,
• SORE.

Efekty zrealizowanych działań
Efektem podjętych działań w ramach RPW jest:
• wewnętrzna diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, na bazie której został wybrany temat oferty
realizowanej w szkole,
• Roczny Plan Wspomagania zbudowany na podstawie oferty doskonalenia?: Jak pomóc uczniowi
osiągnąć uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
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• zaświadczenie dla członków Zespołu Zadaniowego poświadczające udział w realizacji projektu
„Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w ramach wybranej oferty
doskonalenia,
• opracowanie wyników ankiet, wywiadów przeprowadzonych wśród Dyrektora szkoły oraz
członków Zespołu Zadaniowego,
• sprawozdanie z działań podjętych w szkole w ramach RPW,
• przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem propozycji zamieszczonych w poradniku
metodycznym – Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie E. Brudnik, A. Moszyńskiej, B. Owczarskiej,
• wzrost aktywności oraz podniesienie wyników uczniów w stosunku do roku ubiegłego,
• notatki, dokumenty szkolne dostarczone przez członków Zespołu Zadaniowego,
• nformacja dotycząca realizacji działań rozwojowych w szkole zamieszczona na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie,
• rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym w nawiązaniu do zrealizowanej w szkole
oferty doskonalenia.

Rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym w nawiązaniu do oferty zrealizowanej
w roku szkolnym 2014/2015
Formułując rekomendacje do pracy w przyszłym roku szkolnym można stwierdzić, że istnieje
perspektywa rozwoju w danym obszarze doskonalenia i wdrażania w pełnym procesie wspomagania
procesowego rozwoju szkoły.
W celu zapewnienia trwałości zmian w roku szkolnym 2015/16 w codziennej pracy stosować
należy koncepty wypracowane podczas warsztatów szkoleniowych, konsultacji grupowych oraz
indywidualnych w roku szkolnym 2014/2015.
Dzięki ich realizacji nastąpi:
• zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji
nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie motywowania uczniów do większego angażowania
się w proces dydaktyczny,
• wzrost efektywności nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
• poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie sposobów, technik nauczania oraz metod
aktywizujących, pomagających uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
• zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie efektywnego uczenia się i zapamiętywania,
• sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy
oraz doskonalenie umiejętności stosowania metod.
nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, która
zaowocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, akcjami oraz różnorodnymi działaniami,
przynoszącymi nieocenione korzyści.
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Harmonogram realizacji Rocznych Planów
Wspomagania:
Termin realizacji
Lp.

Zadania realizowane w ramach oferty:

rok szkolny
2013/2014

rok szkolny
2014/2015

1

Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
(SORE) z dyrektorem szkoły (2 h)

VIII-IX.2013r.

IX.2014r.

2

Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie
zespołu zadaniowego (2 h)

VIII-IX.2013r.

IX.2014r.

3

Warsztat diagnostyczno - rozwojowy
(SORE, zespół zadaniowy) (4 h)

IX-X.2013r.

X.2014r.

4

Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły

X.2013r.

X.2014r.

5

Warsztaty dla nauczycieli/lek (5 modułów po 3 h
dydaktyczne w tym: 1 warsztat z udziałem eksperta
zewnętrznego i 1 warsztat przy merytorycznym
wsparciu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Lipnie)

XI.2013r.IV.2014r.

XI.2014r.IV.2015r.

6

Konsultacje grupowe dla nauczycieli poświęcone
zdiagnozowanym problemom (12 h)

XII.2013r.IV.2014r.

XII.2014r.IV.2015r.

7

Spotkania indywidualne, poradnictwo dla nauczycieli
i dyrektora (wymiana doświadczeń i rozmowy na
temat napotkanych trudności podczas realizacji
RPW) (10h)

IV-VI.2014r.

III-V.2015r.

8

Konsultacje grupowe - wspólna analiza, refleksje
dotyczące wdrażania RPW (5 h)

VI.2014r.

V-VI.2015r.

9

Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW

VII-VIII.2014r.

VI.2015r.

10

Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły
sprawozdania z realizacji RPW

VIII.2014r.

VI.2015r.

11

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

VIII.2014r.

VI.2015r.
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Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2013-2014:
Wybrane oferty
doskonalenia:

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

1

Przedszkole Miejskie Nr 3
w Lipnie

Praca z uczniem
młodszym

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h- (I-III.14r.)

2

Publiczne Przedszkole
w Zespole Placówek
Oświatowych w Wielgiem

Praca z uczniem
młodszym

2x3h - (XI-XII.13r.)
4x3h- (I-III.14r.)

3

Publiczne Przedszkole
w Skępem

Jak i po co
prowadzić ewaluacje
wewnętrzną?

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h- (I-III.14r.)

Lp. Przedszkole

Konsultacje
grupowe (12 h)
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-1h
II.14r.-4h
III.14r.-6h

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2014-2015:
Lp. Przedszkole

Wybrane oferty
doskonalenia:

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

1

Przedszkole Miejskie Nr 3
w Lipnie

Rodzice są
partnerami
szkoły/przedszkola

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)

2

Publiczne Przedszkole w Zespole Rodzice są
Placówek Oświatowych
partnerami
w Wielgiem
szkoły/przedszkola

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)

3

Publiczne Przedszkole
w Skępem

Rodzice są
partnerami
szkoły/przedszkola

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)

Konsultacje
grupowe (12 h)
XII.14r.-4h
I-15r.-4h
II-15r.-2h
IV-15r.-2h
XII.14r.-5h
I.15r.-4h
II.15r.-2h
IV.15r.-1h
XII.14r.-5h
I.15r.-4h
II.15r.-2h
IV.15r.-1h

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h
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Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2013-2014:
Lp.

Szkoły podstawowe

Wybrane oferty
doskonalenia:

1

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek
Oświatowych w Wielgiem

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

Konsultacje
grupowe
(12 h)

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

2

Szkoła Podstawowa
w Maliszewie

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

3

Szkoła Podstawowa
w Radomicach

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

4

Szkoła Podstawowa
w Tłuchowie

Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

5

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-4h
VI.14r.-2h

VI.14r.-5h

6

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Lipnie

Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-4h
VI.14r.-2h

VI.14r.-5h

7

Szkoła Podstawowa
w Czermnie

Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

8

Szkoła Podstawowa
w Woli

Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-4h
VI.14r.-2h

VI.14r.-5h

9

Szkoła Podstawowa
w Wólce

Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

10

Szkoła Podstawowa
w Zajeziorzu

Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h I
II.14r.-4h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h
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Ocenianie kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-IV.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

12

Szkoła Podstawowa
w Trzebiegoszczu

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

13

Szkoła Podstawowa
w Mysłakówku

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-IV.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

14

Szkoła Podstawowa
w Skępem

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-IV.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h
VI.14r.-5h

VI.14r.-5h

15

Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-4h
VI.14r.-2h

VI.14r.-5h

16

Szkoła Podstawowa
w Zadusznikach

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-IV.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

17

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Lipnie

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

18

Szkoła Podstawowa
w Chrostkowie

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

19

Szkoła Podstawowa
w Ciełuchowie

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-4h
VI.14r.-2h

VI.14r.-5h

20

Szkoła Podstawowa
w Stalmierzu

Wspieranie pracy
wychowawców klas
– bezpieczna szkoła

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

21

Szkoła Podstawowa
w Czarnem

Rodzice są partnerami
szkoły

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

11

Szkoła Podstawowa
w Kikole
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Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2014-2015:
Lp.

Szkoły podstawowe

Wybrane oferty
doskonalenia:

1

Szkoła Podstawowa
w Mysłakówku

2

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

Konsultacje
grupowe
(12 h)

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-6h
I.15r.-4h
II.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

Szkoła Podstawowa
w Skępem

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-6h
I.15r.-4h
II.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

3

Szkoła Podstawowa
w Zadusznikach

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-6h
I.15r.-4h
II.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

4

Szkoła Podstawowa
w Chrostkowie

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

5

Szkoła Podstawowa
w Czarnem

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

6

Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach

Ocenianie
kształtujące

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-5h

7

Szkoła Podstawowa
w Ciełuchowie

Ocenianie
kształtujące

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-5h

8

Szkoła Podstawowa
w Tłuchowie

Ocenianie
kształtujące część II

3x3h - (XI-XII.14r.)
2x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-6h
II.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

9

Szkoła Podstawowa
w Kikole

Ocenianie
kształtujące część II

3x3h - (XI-XII.14r.)
2x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-6h
II.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

10

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek
Oświatowych w Wielgiem

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h I.15r.4h II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

Szkoła Podstawowa
w Maliszewie

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

Szkoła Podstawowa
w Radomicach

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

3x3h - (XI-XII.14r.)
2x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-6h
II.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

11

12
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13

Szkoła Podstawowa
w Jastrzębiu

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-5h

14

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Lipnie

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-5h

15

Szkoła Podstawowa
w Woli

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-5h

16

Szkoła Podstawowa
w Wólce

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-2h
IV.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

VI.15r.-5h

17

Szkoła Podstawowa
w Zajeziorzu

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

18

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Lipnie

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-2h
IV.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

19

Szkoła Podstawowa
w Stalmierzu

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-2
IV.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

Szkoła Podstawowa
w Trzebiegoszczu

Techniki uczenia
się i metody
motywujące
do nauki kontynuacja

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-2h
IV.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

20
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Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2013-2014:
Lp.

Gimnazja

Wybrane oferty
doskonalenia:

1

Gimnazjum
w Tłuchowie

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

2

Jak pomóc uczniowi
Publiczne Gimnazjum w Kikole osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

3

Publiczne Gimnazjum
w Zespole Placówek
Oświatowych
w Wielgiem

Ocenianie
kształtujące

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

4

Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Lipnie

Wspieranie pracy
wychowawców
klas – bezpieczna
szkoła

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

5

Publiczne Gimnazjum
w Chrostkowie

Współpraca szkoły
ze środowiskiem
lokalnym

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

Konsultacje
grupowe (12 h)
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

IV.14r.-4h
V.14r.-4h
VI.14r.-2h

VI.14r.-5h

IV.14r.-4h
V.14r.-6h

VI.14r.-5h

Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2014-2015:
Lp.

Gimnazja

Wybrane oferty
doskonalenia:

1

Publiczne Gimnazjum
w Chrostkowie

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)

2

Publiczne Gimnazjum
w Zespole Placówek
Oświatowych w Wielgiem

Ocenianie
kształtujące część II

3x3h - (XI-XII.14r.)
2x3h - (I-IV.15r.)

3

Gimnazjum w Tłuchowie

4

Publiczne Gimnazjum
w Kikole

5

Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Lipnie

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki
Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki
Rodzice są
partnerami szkoły

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-III.15r.)
2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)
2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h - (I-IV.15r.)

Konsultacje
grupowe (12 h)
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h
XII.14r.-4h
I.15r.-6h
II.15r.-2h
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-3h
VI.15r.-2h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

III.15r.-4h
IV.15r.-6h

V.15r.-5h
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Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2013-2014:
Szkoły ponadgimnazjalne

Wybrane oferty
doskonalenia:

1

Technikum w Zespole Szkół
w Skępem

Techniki uczenia się
i metody
motywujące do
nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

2

Technikum w Zespole Szkół
w Dobrzyniu nad Wisłą

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w ZST w Lipnie

Techniki uczenia się
i metody motywujące
do nauki

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-IV.14r.)

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół w Lipnie

Współpraca
nauczycieli
w prowadzeniu
procesów
edukacyjnych

2x3h - (XI-XII.13r.)
3x3h - (I-III.14r.)

Lp.

4

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)

Konsultacje
grupowe (12 h)
XII.13r.-1h
I-14r.-3h
II-14r.-4h
III-14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
XII.13r.-1h
I.14r.-3h
II.14r.-4h
III.14r.-4h
I.14r.-4h
II.14r.-4h
III.14r.-4h

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

IV.14r.-5h
V.14r.-5h

VI.14r.-5h

Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2014-2015:
Lp.

Szkoły ponadgimnazjalne

Wybrane oferty
doskonalenia:

1

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół w Lipnie

Ocenianie
kształtujące

2

Technikum w Zespole Szkół
w Skępem

3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w ZST w Lipnie

4

Technikum w Zespole Szkół
w Dobrzyniu nad Wisłą

Wspieranie pracy
wychowawców klas
– bezpieczna szkoła
Wspieranie pracy
wychowawców klas
– bezpieczna szkoła
Jak i po co
prowadzić ewaluacje
wewnętrzną?

Warsztaty dla
nauczycieli/lek
(5x3 h dyd.)
2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)
2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)
2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)
2x3h - (XI-XII.14r.)
3x3h- (I-IV.15r.)

Konsultacje
grupowe (12 h)
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h
XII.14r.-4h
I.15r.-4h
II.15r.-4h

Konsultacje
indywidualne
(10h)

Konsultacje
grupowe (5 h)
- analiza trudności

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h

III.15r.-5h
IV.15r.-5h

V.15r.-5h
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ZST Lipno – warsztaty z ekspertem 09-12-2013

SP Chrostkowo – warsztaty z ekspertem – 17-12-2013

SP Maliszewo – warsztaty z ekspertem 13-12-2013

SP Wielgie – warsztaty z ekspertem 12-12-2013

SP Zajeziorze – warsztaty z ekspertem 16-12-2013

Technikum w Dobrzyniu nad Wisłą – warsztaty z ekspertem 04-12-2013
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PROWADZENIE LOKALNYCH SIECI
WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
– REALIZACJA.

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół 20–25 nauczycieli z różnych szkół lub przedszkoli,
którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą.
Cele ogólne sieci współpracy i samokształcenia:
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
• nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
• wspólne wykonywanie zadań,
• zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
• nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.
Formy pracy:
– 3 spotkania w każdym roku szkolnym:
• spotkanie organizacyjne:
 integracja uczestników sieci,
 rozpoznanie potrzeb i zasobów,
 ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie,
• spotkania robocze:
 dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami ,
 spotkania z ekspertami,
 tworzenie nowych rozwiązań,
• spotkanie podsumowujące:
 podsumowanie i omówienie pracy sieci,
 zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym,
 ewaluacja,
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– działania podejmowane na platformie informatycznej udostępnionej przez ORE
 dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci (forum wymiany
doświadczeń, forum dyskusyjne),
 konsultowanie bieżących działań,
 koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,
 publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze itp.),
 dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów,
filmów, prezentacji , zdjęć itp.).

Plan pracy sieci:
Harmonogram realizacji zadań w latach 20132015:
Lp.

Nazwa sieci

Temat:

1

„Sieć dyrektorów powiatu
lipnowskiego”

Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

2

„Nauczyciel w sieci - nauczanie
zintegrowane”

Praca z uczniem młodszym

3

„Nowoczesne technologie
w edukacji”

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK(rok
I)-bezpieczny internet Praca z nowoczesnymi
technologiami TIK(rok II)-bezpieczny internet

4

„Pedagodzy i Wychowawcy”

Jak radzić sobie ze szkolną absencją?
-bezpieczeństwo w szkole

Spotkania sieci
(6x4 h)
XI.2013r.
III.2014r.
VI.2014r.
XI.2013r.
III.2014r.
VI.2014r.
XI.2013r.
III.2014r.
VI.2014r.
XI.2013r.
III.2014r.
VI.2014r.

X.2014r.
II.2015r.
VI.2015r.
X.2014r.
II.2015r.
VI.2015r.
X.2014r.
III.2015r.
VI.2015r.
X.2014r.
II.2015r.
VI.2015r.
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Spotkanie sieci – pedagodzy i wychowawcy13-11-2013

I spotkanie sieci – Nowoczesne technologie w edukacji 12-11-2013

Spotkanie sieci – Nowoczesne technologie w edukacji – ekspert 19-03-2014

Spotkanie sieci Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego 20-03-2014
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Korzyści z pracy w sieci:
• Cenna szansa na bieżący kontakt z innymi placówkami dzięki czemu poszerza się perspektywa
na własne problemy i zasoby.
• Zastosowanie sprawdzonych metod, rozwiązań problemów.
• Czas i energia zaoszczędzone na wypracowanie tych samych rozwiązań przez każdą szkołę
z osobna w sieci praca zespołowa.
• Wspólne wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań a także dzielenie się doświadczeniami
– wymiana „ dobrych praktyk”.
• Zaangażowanie uczestników w opracowanie własnych, autorskich propozycji i podjęcie
inicjatyw wdrożenia w placówkach sieciowych.
• Zaproszeni na spotkania sieci eksperci specjalizujący się w określonym zagadnieniu - zasadność
korzystanie z pomocy wysokiej klasy specjalistów w określonym obszarze tematycznym.
W lutym i marcu 2015r. odbyły się przedostatnie spotkania uczestników sieci. Do udziału w nich
zaprosiliśmy ekspertów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie, którzy prowadzili
spotkanie/warsztaty.
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RAPORT EWALUACYJNY

W ramach projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” zrealizowano
doskonalenie nauczycieli w 33 szkołach na terenie Powiatu Lipnowskiego

JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY?
ROK 2013/2014
Szkoła Podstawowa
w Maliszewie
Szkoła Podstawowa
w Radomicach
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wielgiem
Publiczne Gimnazjum
w Kikole
Gimnazjum w Tłuchowie

ROK 2014/2015
Szkoła Podstawowa
w Chrostkowie
Szkoła Podstawowa
w Czarnem
Szkoła Podstawowa
w Mysłakówku
Szkoła Podstawowa
w Skępem
Szkoła Podstawowa
w Zadusznikach

• raz w miesiącu odbywały się konsultacje indywidualne dla
rodziców,
• pedagog szkolny przeprowadził z uczniami oraz rodzicami
cykl szkoleń na następujące tematy:
 podnoszenia motywacji do nauki- z uczniami,
 komunikacja interpersonalna – z rodzicami,
• nauczyciel świetlicy szkolnej przeprowadził z uczniami cykl
pogadanek na temat:
 zasady komunikacji,
 przyjazna atmosfera w zespole klasowym,
• wychowawcy klas przeprowadzili cykl szkoleń na temat:
 motywacji do uczenia się -z uczniami,
 motywacji uczniów do nauki- z rodzicami,
• zrealizowano programy:
 Czytam codziennie,
 Pięknie mówię,
• stosowano diagnozy:
 wstępną i końcową w klasach I-III szkoły podstawowej,
 przedmiotową w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
 przedmiotową w klasach I-III w gimnazjum,
• zorganizowano Piknik Rodzinny,
• stworzono zbiór metod motywujących uczniów do uczenia
się, wpływających na osiąganie sukcesu edukacyjnego,
• brano udział w licznych konkursach przedmiotowych:
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•
•
•
•
•
•

kuratoryjnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
międzyszkolnych i szkolnych osiągając w nich wysokie
wyniki,
dostosowano koła zainteresowań do potrzeb i oczekiwań
uczniów,
podczas sprawdzianu klas VI oraz egzaminu gimnazjalnego
klas III osiągnięto wyższe wyniki,
znacząco wzrosła frekwencja podczas spotkań z rodzicami,
prowadzono Kronikę Rady Rodziców,
uczestniczono w licznych akcjach charytatywnych,
większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki stosowaniu
różnorodnych sposobów motywowania uczniów do nauki
wzrosła ich aktywność, kreatywność motywacja do nauki
oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny.

Efekty realizacji oferty:
• Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują mocne
i słabe strony ucznia, określają jego poziom wiedzy
i umiejętności.
• Współpraca nauczycieli z rodzicami na rzecz wspierania
rozwoju dziecka jest planowana, realizowana
i dokumentowana zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole.
• Wzrasta frekwencja rodziców na spotkaniach z nauczycielami
oraz zadowolenie rodziców ze stylu komunikowania się
proponowanego w szkole.
• Wyniki edukacyjne uczniów poprawiają się.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
ROK 2013/2014
Szkoła Podstawowa
w Czermnie
Szkoła Podstawowa Nr 5
w Lipnie
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

• prowadzono lekcje z zastosowaniem elementów oceniania
kształtującego,
• tworzono szkolną GALERIE SUKCESÓW, która zamieszczona
została na internetowej stronie szkoły,
• Dyrektor szkoły zaprezentował rodzicom:
 elementy OK,
 wyniki próbnego sprawdzianu klas VI,
 wyniki próbnego egzaminu klas III,
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Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach

• wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami oraz rodzicami
cykl szkoleń na temat oceniania kształtującego,
• nauczyciel świetlicy oraz pedagog szkolny przeprowadzili
z uczniami pogadanki na następujące tematy:
 zasady komunikacji i przyjaznej atmosfery w zespole
klasowym,
 samoocena ucznia,
 sposoby najkorzystniejszego uczenia się,
• podczas sprawdzianu klas III, VI oraz egzaminu
gimnazjalnego osiągnięto wysokie wyniki,
• brano udział w licznych konkursach przedmiotowych:
kuratoryjnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
międzyszkolnych i szkolnych osiągając w nich wysokie
wyniki,
• doskonalono kompetencje rodziców w zakresie wspierania,
motywowania dzieci do nauki,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki stosowaniu
OK wzrosła aktywność uczniów, motywacja do nauki,
samoocena.

Szkoła Podstawowa
w Ciełuchowie

Efekty realizacji oferty:

Szkoła Podstawowa
w Kikole
Szkoła Podstawowa
w Tłuchowie
Szkoła Podstawowa
w Woli
Szkoła Podstawowa
w Wólce
Szkoła Podstawowa
w Zajeziorzu
Publiczne Gimnazjum
w Wielgiem

ROK 2014/2015

Szkoła Podstawowa
w Kikole
Szkoła Podstawowa
w Tłuchowie
Publiczne Gimnazjum
w Wielgie
Liceum Ogólnokształcące
w Lipnie

• Uczniowie częściej i chętniej podejmują rozmowy
z nauczycielami na temat ich udziału w procesie uczenia
się (określania celów, precyzowania wymagań, możliwość
poprawy osiągnięć).
• Nauczyciele systematycznie wykorzystują wybrane
elementy oceniania kształtującego.
• Poprawiają się wyniki nauczania.
• Wzrasta motywacja uczniów i ich zaangażowanie.
• Zwiększa się zainteresowanie rodziców procesem uczenia
się dzieci.
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TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI
ROK 2013/2014
Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach
Szkoła Podstawowa
w Ciełuchowie
Szkoła Podstawowa
w Chrostkowie
Szkoła Podstawowa
w Mysłakówku
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Lipnie
Szkoła Podstawowa
w Skępem
Szkoła Podstawowa
w Trzebiegoszczu
Szkoła Podstawowa
w Zadusznikach
Technikum w Zespole Szkół
w Skępem
Technikum w Zespole Szkół
w Dobrzyniu Nad Wisłą
Zasadnicza Szkoła Zawodowaw
Zst w Lipnie

ROK 2014/2015
Szkoła Podstawowa
w Jastrzębiu
Szkoła Podstawowa
w Maliszewie
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Lipnie
Szkoła Podstawowa Nr 5
w Lipnie
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wielgiem

• opracowywano scenariusze lekcji z zastosowaniem
poznanych technik i metod uczenia się,
• prowadzono lekcje z zastosowaniem poznanych technik
uczenia się i metod motywujących do nauki,
• Dyrektor szkoły przeprowadził cykliczne spotkania
z rodzicami poświęcone:
 podnoszeniu u uczniów motywacji do nauki,
 przygotowaniu do sprawdzianu klas VI oraz III
gimnazjalnych,
• uczestniczono w konkursach przedmiotowych:
kuratoryjnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
międzyszkolnych i szkolnych osiągając w nich sukcesy,
• na stronie internetowej szkoły systematycznie zamieszczano
informacje - NASZE SUKCESY,
• prowadzono ZŁOTĄ KSIĘGĘ UCZNIÓW,
• opracowano artykuł na temat: Metoda projektu,
• organizowano konsultacje dla rodziców,
• wychowawcy przeprowadzili cykliczne szkolenia na
następujące temat:
 technik uczenia się i metod motywujących do nauki
-z uczniami,
 przygotowania do sprawdzianu klas VI oraz III
gimnazjum,
• podnoszenie motywacji uczniów do nauki - z rodzicami,
• pedagog szkolny przeprowadził warsztaty na następujące
tematy:
 podnoszenie motywacji dzieci do nauki -z rodzicami,
 podnoszenie samooceny – z uczniami,
• nakłaniano uczniów do zabawy z grami rozwijającymi
logiczne myślenie,
• osiągnięto wyższe wyniki,
• stworzono katalog metod motywujących do uczenia się,
• w ramach nauki przez zabawę organizowano wycieczki
szkolne,
• opracowano i realizowano: Kurs Przygotowujący dla
uczniów klas VI,
• w codziennej pracy wykorzystywano program
ORTOGRAFFITI oraz Kalendarz GWO,
• pracowano metodą projektu,
• raz w miesiącu organizowano konsultacje dla rodziców,
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Szkoła Podstawowa
w Radomicach
Szkoła Podstawowa
w Stalmierzu
Szkoła Podstawowa
w Trzebiegoszczu
Szkoła Podstawowa
w Woli
Szkoła Podstawowa
w Wólce
Szkoła Podstawowa
W Zajeziorzu
Gimnazjum w Tłuchowie
Publiczne Gimnazjum
w Kikole

• organizowano dla uczniów różnorodne koła zainteresowań
dostosowane do ich potrzeb,
• podczas sprawdzianu klas VI oraz egzaminu klas III
osiągnięto wysokie wyniki,
• zakupiono program multimedialny- Ćwiczenia rozwijające
dla uczniów klas I-III,
• prowadzono zajęcia z wykorzystywaniem TIK,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki stosowaniu
poznanych technik uczenia się i metod motywujących
do nauki wzrosła aktywność oraz zaangażowanie uczniów
w proces dydaktyczny.

Efekty realizacji oferty:
• W szkole funkcjonują wspólnie wypracowane zasady
motywowania uczniów do nauki.
• Zwiększa się ilość wykorzystywanych na zajęciach
edukacyjnych metod aktywizujących uczniów (szkolny
katalog metod jest sukcesywnie wzbogacony).
• Uczniowie poprawiają swoje wyniki nauczania.

PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM
ROK 2013/2014
Przedszkole Miejskie Nr 3
w Lipnie
Publiczne Przedszkole
w Wielgiem

• prowadzono zajęcia z zastosowaniem poznanych form
i metod pracy z uczniem młodszym,
• pracowano z grupą o zróżnicowanym poziomie wiekowym,
• diagnozowano wady wymowy u dzieci,
• przeprowadzano diagnozę osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
• prowadzono zajęcia uwzględniające indywidualizację
pracy oraz wielopoziomowość nauczania,
• organizowano następujące zajęcia:
 otwarte dla rodziców,
 koleżeńskie,
• w ramach nauki przez zabawę organizowano różnorodne
wycieczki ,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki udziałowi
w konsultacjach i szkoleniach nastąpił wzrost ich
kompetencji w wybranym obszarze problemowym.
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Efekty realizacji oferty:
• Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują poziom
i umiejętności ucznia.
• Nauczyciele w sposób planowany realizują nauczanie
uwzględniające zróżnicowany poziom tempa pracy
i możliwości percepcyjnych dzieci w różnym wieku,
wspierają siebie nawzajem poprzez rozmowy w zespołach
oraz organizowanie zajęć otwartych.
• Zmniejsza się poziom niepokoju nauczycieli i rodziców,
związany z obniżeniem wieku szkolnego.

JAK I PO CO PROWADZIĆ EWALUACJE WEWNĘTRZNĄ?
ROK 2013/2014
Publiczne Przedszkole
w Skępem

ROK 2014/2015
Technikum W Zespole Szkół
w Dobrzyniu Nad Wisłą

• konstruowano:
 narzędzia badawcze,
 raport ewaluacyjny z wnioskami do dalszych działań,
• przeprowadzono zajęcia koleżeńskie,
• współpracowano, tworząc jeden zgrany zespół wychowawczy
i ewaluacyjny,
• opanowano wiedzę na temat:
 ewaluacji (wewnętrznej i zewnętrznej),
 form jej realizacji w edukacji,
 funkcji w procesie rozwoju szkoły, przedszkola,
• systematycznie podnoszono swoje kompetencje w zakresie
form pracy zespołowej,
• poznano i stosowano metody, narzędzia i procedury
przydatne w tworzeniu projektu ewaluacyjnego,
• wypracowano procedury przeprowadzania ewaluacji
wewnętrznej w szkole/ przedszkolu,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki udziałowi
w konsultacjach i szkoleniach nastąpił wzrost ich kompetencji
w obszarze problemowym: Jak i po co prowadzić ewaluację
wewnętrzną ?
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Efekty realizacji oferty:
• Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły oraz
opracowanie i wdrożenie działań służących jej rozwojowi
i doskonaleniu jakości i pracy.
• Zanalizowanie danych pochodzących z przeprowadzonej
diagnozy.
• Zaplanowanie, projektowanie i przeprowadzenie ewaluacji
wybranych obszarów działania szkoły.
• Zaangażowanie całej rady pedagogicznej w proces
diagnozy bieżącej sytuacji szkoły oraz proces ewaluacji.
• Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania rozwoju
szkoły.

WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS – BEZPIECZNA SZKOŁA
ROK 2013/2014
Szkoła Podstawowa
w Stalmierzu
Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Lipnie

ROK 2014/2015
Technikum w Zespole Szkół
w Skępem
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zst w Lipnie

• prowadzono lekcje z zastosowaniem poznanych metod
motywujących do nauki oraz zabaw integracyjnych,
• opracowano scenariusze lekcji wychowawczych na
następujące tematy:
 rozpoznawanie uczuć,
 radzenia sobie ze złością,
 komunikacja interpersonalna,
 umiejętności rozwiązywania konfliktów,
• przeprowadzono lekcje z wykorzystaniem wyżej
wymienionych scenariuszy,
• Dyrektor szkoły oraz nauczyciele przeprowadzili cykliczne
spotkania z rodzicami na temat:
 podnoszenie u uczniów motywacji do nauki,
 podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców,
• podniesiono frekwencję rodziców podczas zebrań
klasowych i ogólnych,
• systematycznie angażowano rodziców w życie szkoły, klasy,
• wzrosło zaufanie rodziców do nauczycieli, a zwłaszcza
do wychowawców klasy,
• poprawiono komunikację na płaszczyźnie nauczyciel –
rodzic,
• systematycznie na gazetce szkolnej zamieszczano
informacje - NASZE SUKCESY,
• wychowawcy przeprowadzili szkolenia na temat:
 jak radzić sobie ze zbuntowanym dzieckiem?
 jak komunikować się z nastolatkiem?
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• w ramach nauki przez zabawę organizowano wycieczki
szkolne,
• współpracowano, tworząc jeden zgrany zespół
wychowawczy,
• opracowano narzędzia niezbędne w pracy wychowawczej:
 ankiety dla uczniów i rodziców,
 kwestionariusze wywiadów/rozmów z uczniami,
 zbiory zasad, przykładowe kontrakty,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki
udziałowi w projekcie, poprawiła się współpraca między
wychowawcami, wzrosła aktywność uczniów i ich
motywacja do nauki oraz samoocena.

Efekty realizacji oferty:
• Interwencje wychowawcze przeprowadzane są zgodnie
z procedurą.
• Zwiększa się ilość rozmów inicjowanych przez uczniów
z wychowawcami.
• Uczniowie zdobywają na lekcjach wiedzę na temat
rozpoznawania uczuć, radzenia sobie ze złością,
komunikacji, rozwiązywania konfliktów.
• Zwiększa się frekwencja rodziców na spotkaniach
(indywidualnych i klasowych).

RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY / PRZEDSZKOLA
ROK SZKOLNY 2013/2014
Szkoła Podstawowa
w Czarnem

ROK SZKOLNY 2014/2015
Przedszkole Miejskie Nr 3
w Lipnie
Publiczne Przedszkole
w Skępem

• nauczyciele i rodzice pracowali wspólnie, tworząc jeden
zgrany zespół wychowawczy,
• stosowano poznane techniki komunikacji interpersonalnej,
• angażowano rodziców w opracowywanie koncepcji pracy
przedszkola/szkoły ukierunkowanej na rozwój dzieci/
młodzieży,
• wspólnie z rodzicami planowano oraz organizowano
uroczystości przedszkolne/ szkolne,
• usprawniono współpracę przedszkola/szkoły ze
środowiskiem lokalnym, o czym świadczy większa liczba
uroczystości środowiskowych z udziałem rodziców,
• Rada Rodziców współtworzyła i opiniowała podstawowe
dokumenty placówki,
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Publiczne Przedszkole
w Wielgiem
Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Lipnie

• organizowano wycieczki szkolne przy współpracy rodziców,
• opracowano narzędzia potrzebne do pracy wychowawczej:
 ankiety dla uczniów i rodziców,
 kwestionariusze wywiadów, rozmów z uczniami,
 zbiory zasad, przykładowe kontrakty,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki udziałowi
w konsultacjach i szkoleniach nastąpił wzrost ich
kompetencji w obszarze problemowym: Rodzice są
partnerami szkoły/przedszkola oraz zaangażowanie
w proces dydaktyczny.

Efekty realizacji oferty:
• Rodzice chętniej uczestniczą w życiu szkoły, wzrasta
frekwencja na spotkaniach (m.in. dzięki poprawie jakości
komunikacji oraz współpracy nauczycieli i rodziców).
• Zwiększa się różnorodność form kontaktów szkoły
z rodzicami; sporządzona lista form działań integracyjnych
oraz wizyt rodziców w szkole jest wykorzystywana
w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych
i wychowawczych.
• Wspólnie wypracowane zostają prawa i zobowiązania
rodziców oraz zasady przepływu informacji miedzy
poszczególnymi organami szkoły i społecznością szkolną.
• Rada Rodziców funkcjonuje efektywnie i realnie
współpracuje z pozostałymi organami szkoły.
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WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

ROK 2013/2014
Publiczne Gimnazjum
w Chrostkowie

• zaangażowano rodziców w życie szkoły,
• poprawiono frekwencję rodziców podczas spotkań
klasowych, ogólnych,
• zaangażowano uczniów w realizację zaplanowanych
przedsięwzięć na rzecz i przy współpracy ze środowiskiem
lokalnym,
• wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami oraz rodzicami
cykl szkoleń na temat:
 współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,
• dostosowano koła zainteresowań do potrzeb i oczekiwań
uczniów,
• zrealizowano we współpracy ze środowiskiem lokalnym
następujące przedsięwzięcia:
 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 Powiatowy Maraton Czytelniczy,
 Turniej tenisa stołowego,
 Konkurs czytelniczo – plastyczny,
• opracowano dwuletni plan współpracy ze środowiskiem
lokalnym,
• 100% ankietowanych potwierdziła, iż prowadzone przez
szkołę działania, we współpracy ze środowiskiem lokalnym,
przyniosły korzyści zarówno dla szkoły , jak i środowiska
lokalnego,
• 100 % respondentów zauważyła, że wzrosła ich wiedza
z zakresu prawnych aspektów współpracy ze środowiskiem
lokalnym.

Efekty realizacji oferty:
• Szkoła korzysta z opracowanej mapy zasobów lokalnego
środowiska i w oparciu o nią planuje współpracę.
• Zwiększa się udział wszystkich grup społeczności lokalnej
(uczniów, nauczycieli, rodziców) w organizowaniu
współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz działaniach
na rzecz środowiska.
• Konkretne działania szkoły na rzecz środowiska realizują
koncepcję szkoły i są wpisane w programu nauczania
i wychowania.
• Zwiększa się dodatkowa oferta edukacyjna szkoły.
• Zasoby szkoły są udostępniane dla środowiska lokalnego.
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI W PROWADZENIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH
ROK 2013/2014
Liceum Ogólnokształcące
w Lipnie

• poprawił się poziom komunikacji i współpracy pomiędzy
nauczycielami,
• chętniej i efektywniej współpracowano w zespołach
(przedmiotowych, zadaniowych, wychowawczych),
• stosowano poznane narzędzia pracy z grupą podczas
rozwiązywania problemów oraz w czasie prowadzenia
procesów edukacyjnych,
• dzielono się pomiędzy sobą doświadczeniami i warsztatem
pracy,
• zespołowo planowano procesy edukacyjne,
• opracowano system monitorowania osiągnięć uczniów,
• większość ankietowanych potwierdziła, iż dzięki udziałowi
w konsultacjach i szkoleniach nastąpił wzrost ich
kompetencji w obszarze problemowym: Współpraca
nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Efekty realizacji oferty:
• Zmniejsza się ilość sytuacji trudnych w gronie
nauczycielskim; konflikty rozwiązywane są w sposób
konstruktywny.
• Zgodnie z przyjętą w szkole organizacją funkcjonowania
w niej zespoły nauczycielskie odpowiadające za efekty
pracy nauczycieli różnych przedmiotów z uczniami
reprezentującymi różne ograniczenia bądź potrzeby
w zakresie uczenia się.
• Funkcjonuje opracowany w szkole system monitorowania
osiągnięć uczniów; dokonywania jest zespołowa analiza
efektów pracy i w konsekwencji regularne modyfikowanie
pracy nauczycieli z konkretnymi uczniami, grupami
uczniów.
• Zwiększa się liczba zajęć prowadzonych aktywnymi
metodami pracy oraz poszerza się wachlarz metod
motywujących uczniów.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez nauczycieli/lki w trakcie doskonalenia prowadzonego w ramach
projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” są spójne z potrzebami
szkół/przedszkoli i przełożyły się na pracę edukacyjną, czego wynikiem jest poprawa jakości pracy
tychże szkół i przedszkoli.
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NAZWA SIECI /
TEMAT SIECI

EFEKTY PRACY SIECI

„SIEĆ DYREKTORÓW
POWIATU LIPNOWSKIEGO”
- Pozapedagogiczne
obowiązki dyrektora
szkoły

• Opracowanie ramowego planu i tematyki pracy sieci.
• Opracowanie zbioru najważniejszych kompetencji dyrektora
szkoły jako pracodawcy.
• Opracowanie kryteriów oceny pracy nauczycieli.
• Wspólne opracowanie netografii linków pomocnych w pracy
dyrektora szkoły.
• Wymiana dokumentów i narzędzi pomocnych w pracy. Wymiana
doświadczeń.
• Opracowanie przykładowego regulaminu zarządzania ryzykiem
• Przykładowy kodeks etyki zawodowej.
• Doskonalenie praktycznych umiejętności mediacji.
• Opracowanie wzorcowego IPET-u dla ucznia niepełnosprawnego.
• Przykładowy program pracy z uczniem zdolnym.
• Poprawa umiejętności analizy jakościowej i jej wykorzystanie
do poprawy jakości pracy szkoły.
• Poznanie procedur monitorowania podstawy programowej.
• Opracowanie procedury wprowadzanie zmian w statucie.

„NAUCZYCIEL
W SIECI - NAUCZANIE
ZINTEGROWANE”
-Praca z uczniem
młodszym

• Wspólne opracowanie zbioru wskazówek do prowadzenia
skutecznej rozmowy z rodzicami.
• Opracowanie zestawu skutecznych technik i metod pedagogizacji
rodziców.
• Opracowanie procedur pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
• Wypracowanie narzędzi diagnozy ucznia: ankieta, wywiad, test
• Opracowanie zestawu skutecznych technik i metod aktywizacji
ucznia.
• Poradnictwo i poznanie możliwości wykorzystania nowoczesnych
technik uczenia. Opracowanie zestawu skutecznych technik
i metod uczenia.
• Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem z powodu
wypalenia zawodowego.
• Wypracowanie wskazówek do skutecznego przygotowania
dziecka do roli ucznia oraz pedagogizacji rodzica. Wskazanie
właściwych zachowań pomocnych w pracy wychowawcy.
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1.
2.
3.

4.

„NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
W EDUKACJI”
-Praca z nowoczesnymi
technologiami TIK(rok I)
-bezpieczny Internet
- Praca z nowoczesnymi
technologiami TIK(rok II)
-bezpieczny Internet

• Poznanie zasad pracy z tablicą interaktywną.
• Wymiana doświadczeń oraz materiałów związanych z pracą
z tablica interaktywną.
• Poznanie zasad pracy z dziennikiem elektronicznym.
• Wymiana doświadczeń związanych z praca z dziennikiem
elektronicznym.
• Wymiana doświadczeń i materiałów na temat bezpieczeństwa
pracy w sieci.
• Poznanie zasad pracy związanych z nauczaniem na odległość.
• Wymiana doświadczeń związanych z nauczaniem na odległość.
• Wymiana doświadczeń nt. nowoczesnych metod nauczania.
• Wymiana doświadczeń nt. nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

„Pedagodzy
i Wychowawcy”
-Jak radzić sobie ze
szkolną absencją?
-bezpieczeństwo w szkole
-Problemy wychowawcze

• Poznanie zagrożeń związanych z pracą w sieci internetowej
• Wymiana doświadczeń i materiałów nt. zagrożeń i bezpieczeństwa
w sieci.
• Poznanie przyczyn i zagrożeń związanych z absencją szkolną
dzieci i młodzieży.
• Wypracowanie procedur radzenia sobie ze szkolną absencją.
• Wymiana doświadczeń i materiałów pomocniczych nt. szkolnej
absencji.
• Wymiana doświadczeń i materiałów pomocniczych nt. agresji
i przemocy w szkole.
• Wymiana doświadczeń nt. uzależnienia od komputera i Internetu.
• Wypracowanie ankiety diagnozującej uzależnienie od komputera
i Internetu.
• Wymiana doświadczeń nt. kontaktów z domem rodzinnym
ucznia.

Większość uczestników sieci bardzo wysoko oceniła całokształt pracy sieci współpracy
i samokształcenia, dobrą jej organizację, przepływ informacji.
Wysoki procent członków sieci wskazał, że uczestnictwo w sieci przełożyło się na wzrost ich
wiedzy i umiejętności, którą wykorzystali w pracy z uczniami.
Dotychczasowa praca sieci współpracy i samokształcenia przyniosła użytkownikom wymierne
korzyści w postaci wymiany doświadczeń, korzystanie z publikacji oraz nawiązania kontaktów
z nauczycielami o podobnych problemach i zainteresowaniach.
Członkowie sieci zadeklarowali chęć dalszej współpracy poprzez wymianę doświadczeń
w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
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PODSUMOWANIE
Realizacja powiatowego projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny
rozwój szkół” wdrażającego nowy system wspomagania szkół/przedszkoli w Powiecie Lipnowskim
dąży do stanu, by być jak najbliżej danej placówki, tworząc możliwość dostosowywania
podejmowanych działań do rzeczywistych potrzeb szkoły/przedszkola. Ma na celu dążenie
do poprawy funkcjonowania zespołów nauczycielskich, zwiększenie efektywności procesów
edukacyjnych, wychowawczych oraz zadań statutowych.
Projekt miał na celu wypracować pożądane postawy, by edukacja była doświadczeniem globalnym
zmierzającym ku temu, aby obywatel naszego kraju czuł potrzebę kształcenia się w aspekcie
praktycznym i poznawczym przez całe życie.
Niniejsza publikacja Powiatowego Programu Wspomagania (PPW ) pozwala monitorować proces
wspomagania oraz dostarcza zainteresowanym niezbędnych
informacji o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli w Powiecie Lipnowskim.

Jestem przekonana, iż każdy, kto pragnie poszerzyć wiedzę z zakresu
obszarów objętych wsparciem, znajdzie pomocne informacje i materiały.
Koordynator projektu
Anna Smużewska
Publikacja ta oraz inne materiały związane z realizacją projektu zamieszczone są na stronie internetowej
Powiatu Lipnowskiego.
(http://www.lipnowski.powiat.pl) w zakładce „Powiat Lipnowski w UE / PO KL” pod hasłem: Działanie
3.5 – Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół.
Opracowały
- osoby zaangażowane w przygotowanie i monitorowanie
Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) w Powiecie Lipnowskim.
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