„Kompleksowe wspomaganie szkół w
powiecie siedleckim”
Podsumowanie realizacji projektu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Beneficjent: Powiat Siedlecki/ Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w
Stoku Lackim
Realizator: Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stoku Lackim,
ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
Numer tel. 25 63330860
Adres email: poradnia_pp@vp.pl
Adres strony internetowej: www.poradnia.tk,
Adres strony internetowej projektu: www.wspomaganie.stoklacki.pl
Okres realizacji: 01.09.2013 r.- 31.07.2015 r.
Cel główny projektu
Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół
i placówek oświatowych
Cele szczegółowe projektu:
• Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli w powiecie siedleckim w
zakresie doboru programów doskonalenia opartych na diagnozie potrzeb placówek
oświatowych
•

Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w
powiecie siedleckim poprzez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i
samokształcenia

•

Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół/przedszkoli z
powiatu siedleckiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających
szczególnego wsparcia

Zadania w projekcie:
 Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Planu Wspomagania szkół i
przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w
powiecie siedleckim
 Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół i przedszkoli
 Utworzenie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia
 Zarządzanie projektem
Aby zrealizować ww. cele projektu we wszystkich szkołach/placówkach, które zgłosiły się do
projektu zostały opracowane Roczne Plany Wspomagania. Są one wynikiem analizy sytuacji
szkoły/placówki i odpowiadają na rzeczywiste ich potrzeby.
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Do projektu realizowanego przez Powiat Siedlecki w roku szkolnym 2013/2014
zgłosiły się 64 szkoły/placówki z terenu 13 gmin, a mianowicie:
- 2 przedszkola,
- 35 szkół podstawowych,
- 27 gimnazjów.

W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie udział wzięło: 65 placówek tj. 3 przedszkola,
35 szkół podstawowych i 27 gimnazjów.
W ramach projektu systemowego Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował 24 oferty
doskonalenia:
1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
2. Ocenianie kształtujące.
3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
9. Budowa koncepcji pracy szkoły.
10. Praca z uczniem młodszym.
11. Praca z uczniem zdolnym.
12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
14. Projekt edukacyjny w szkole.
15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
16. Rodzice są partnerami szkoły.
17. Nauczyciel 45+.
18. Szkoła promuje wartość edukacji.
19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.
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Na terenie Powiatu Siedleckiego utworzono 4 sieci współpracy i samokształcenia
w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”

Lp.

1.

Nazwa sieci współpracy

Koordynator sieci

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Michalak

2.

Sylwia Lubelska
Sieć przedmiotów ścisłych

3.

Specjalne i zwyczajne potrzeby naszych uczniówpomoc psychologiczno-pedagogiczna

Marta Senenko –
Lichograj

Rola dyrektora w promocji
i budowaniu wizerunku szkoły

Paweł Bareja

4.

Liczba uczestników sieci współpracy i samokształcenia
Lp.

1.

Nazwa sieci współpracy

Liczba uczestników

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

45

2.
3.

23
Sieć przedmiotów ścisłych
Specjalne i zwyczajne potrzeby naszych uczniówpomoc psychologiczno-pedagogiczna

34

Rola dyrektora w promocji
i budowaniu wizerunku szkoły

24

4.

RAZEM:

126

Z pośród 126 uczestników sieci 26 osób są uczestnikami indywidualnymi, czyli udział w
projekcie biorą poprzez uczestnictwo do poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia.

W ramach realizacji projektu odbywały się sukcesywne spotkania poszczególnych
sieci współpracy i samokształcenia. W poszczególnych etapach odbyły się następujące
liczby spotkań :
- w 2013 roku odbyło się łącznie 8 spotkań
- w 2014 roku zostało zrealizowanych
20 spotkań wszystkich sieci współpracy
i samokształcenia
- w roku 2015 odbyto 12 spotkań.
Łącznie
w okresie realizacji projektu w ramach utworzonych 4 sieci współpracy
i samokształcenia zostało zorganizowane 40 spotkań 4 sieci współpracy i samokształcenia.
W przeliczeniu na 1 sieć wynik wynosi 10 spotkań z uczestnikami.
W ramach działalności 4 sieci współpracy i samokształcenia projektu zostało
przeprowadzonych 32 godz. dydaktyczne warsztatów, prowadzonych przez ekspertów.
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