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1. Wstęp 

Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” został przyjęty 
do finansowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na postawie wyników 
konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 „Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz 

przedszkoli podporządkowane potrzebom w/w podmiotów w obszarach wspomagających 

szczególnego wsparcia”. 
 

Projekt finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych.  
Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa.  
Środki wspólnotowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013: 

Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”.  
Działanie 3.5. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. 
 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2013r. do 31.07.2015r. 
Obszar realizacji projektu: powiat augustowski, województwo podlaskie. 
 

Cel główny projektu:  
Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 
w latach 2013–2015. 

Cele szczegółowe projektu: 
1. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych oraz planowania wsparcia 

szkół i przedszkoli w powiecie augustowskim.  
2. Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z powiatu 

augustowskiego w zakresie określonym diagnozą. 
3. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli 

w powiecie augustowskim przez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy 
i samokształcenia w latach 2013–2015. 

 

Wspieranie szkół i przedszkoli w powiecie augustowskim opiera się na założeniu, 
że wspomaganie realizowane w ramach projektu jest kierowane do konkretnej szkoły 
i przedszkola, a nie jak dotychczas – głównie do poszczególnych osób lub grup nauczycieli 
czy dyrektorów. 

Podejmowanie wszelkich działań związanych z doskonaleniem nauczycieli opiera się 
na diagnozie potrzeb szkoły i przedszkola. Doskonalenie nauczycieli powinno wprost 
przełożyć się na działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów szkoły 
czy przedszkola.  
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Wsparcie w ramach projektu jest udzielane przez szkolnych organizatorów rozwoju 
edukacji i koordynatorów sieci. 

Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji pomagają w diagnozowaniu potrzeb oraz doborze 
oferty doskonalenia odpowiadającej potrzebom szkoły lub przedszkola. Jednak ostatecznie 
o zakresie wspomagania i formach pomocy decyduje sama szkoła czy przedszkole. 

Koordynatorzy sieci odpowiadają za organizację i prowadzenie sieci współpracy 
i samokształcenia służące doskonaleniu pracy nauczycieli.  

Sieci współpracy w powiecie augustowskim mają charakter problemowy. W ramach sieci 
jest możliwe organizowanie doskonalenia w różnych formach i konfiguracjach. 
Działaniami doskonalącymi w sieci są: 

– wymiana doświadczeń, 
– aktywność na platformie internetowej, 
– spotkania z udziałem ekspertów. 

Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” jest realizowany 
przez Powiat Augustowski we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli funkcjonującym w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.  
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2. Grupy docelowe 
 

W projekcie uczestniczy 5 przedszkoli i 30 szkół różnych typów i rodzajów mających siedzibę na terenie wszystkich gmin powiatu augustowskiego, 
tj. miasta Augustów, gminy Augustów, gminy Bargłów Kościelny, gminy Lipsk, gminy Nowinka, gminy Płaska i gminy Sztabin. 
 

2.1. Przedszkola 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 
Liczba 
oddziałów 

Liczba nauczycieli 

w radzie pedagogicznej 
(stan na 30.09.2013r.) 

korzystających ze szkoleń w ramach 
rocznego planu wspomagania 

K M Razem 

1. Przedszkole nr 1 Augustów Barbara Rybek 5 13 11 - 11 

2. Przedszkole nr 2 Augustów Teresa Kulbacka 7 15 15 - 15 

3. Przedszkole nr 3 Augustów Marzena Górna 6 22 20 1 21 

4. Przedszkole nr 4 Augustów Bożena Krzyżopolska 5 13 9 - 9 

5. Przedszkole nr 6 Augustów Mirosława Osewska 5 13 11 - 11 

   OGÓŁEM: 28 76 66 1 67 
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2.2. Szkoły podstawowe 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba oddziałów  
(z oddziałami 
przedszkolnymi) 

Liczba nauczycieli 

w radzie pedagogicznej  
(stan na 30.09.2013r.) 

korzystających ze szkoleń w ramach 
rocznego planu wspomagania 

K M Razem 
1. Zespół Szkół Samorządowych  

im. 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich 
Szkoła Podstawowa nr 3 

Augustów Tadeusz Janusz 
Wierzbicki 

31 87 28 2 30 

2. Szkoła Podstawowa nr 4  
im. M. Konopnickiej  

Augustów Grzegorz 
Augusewicz 

12 25 22 1 23 

3. Zespół Szkół Społecznych STO  
Szkoła Podstawowa 

Augustów Urszula Jurgiel 8 16 10 1 11 

4. Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego 

Jabłońskie, 
gm. Augustów 

Alina Szczytko 6 11 10 1 11 

5. Szkoła Podstawowa  
im. Armii Krajowej  

Janówka, 
gm. Augustów 

Karol Czarniecki 6 11 8 - 8 

6. Zespół Szkół  
Szkoła Podstawowa 

Bargłów 
Kościelny 

Marian 
Renkiewicz 

15 21 17 - 17 

7. Szkoła Podstawowa Kroszewo,  
gm. Bargłów 
Kościelny 

Jan Duda 5 8 7 1 8 

8. Szkoła Podstawowa 
im. Błogosławionego  
Jana Pawła II 

Łabętnik,  
gm. Bargłów 
Kościelny 

Ryszard 
Grudziński 

5 9 7 2 9 
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Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba oddziałów  
(z oddziałami 
przedszkolnymi) 

Liczba nauczycieli 

w radzie pedagogicznej  
(stan na 30.09.2013r.) 

korzystających ze szkoleń w ramach 
rocznego planu wspomagania 

K M Razem 
9. Szkoła Podstawowa  

im. Zygmunta Augusta  
Tajno Stare,  
gm. Bargłów 
Kościelny 

Beata Krupińska 5 8 7 1 8 

10. Zespół Szkół Samorządowych  
Szkoła Podstawowa  
im. Anastazji Milewskiej 

Lipsk Lech Łępicki 9 21 19 2 21 

11. Zespół Szkół im. Powstańców 
Styczniowych  
Szkoła Podstawowa 

Nowinka Maria 
Matwiejczyk 

7 11 11 - 11 

12. Szkoła Podstawowa  
im. Witolda Urbanowicza  

Olszanka,  
gm. Nowinka 

Lidia 
Arasimowicz 

4 7 4 - 4 

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II 

Płaska Dariusz Sudyk 8 31 25 3 28 

14. Szkoła Podstawowa Jaziewo,  
gm. Sztabin 

Aleksander 
Godlewski 

7 10 7 3 10 

15. Zespół Szkół Samorządowych  
Szkoła Podstawowa 

Krasnybór,  
gm. Sztabin 

Barbara 
Kotarska  

8 9 8 1 9 

16. Zespół Szkół Samorządowych 
Szkoła Podstawowa  
im. K. Brzostowskiego 

Sztabin Marek 
Marciniak 

8 16 10 2 12 

   OGÓŁEM: 144 301 200 20 220 
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2.3. Gimnazja 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 
Liczba 
oddziałów  

Liczba nauczycieli 

w radzie pedagogicznej  
(stan na 30.09.2013r.) 

korzystających ze szkoleń w ramach 
rocznego planu wspomagania 

K M Razem 
1. Gimnazjum nr 1 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Augustów Janusz 

Borysewicz 
7 25 16 5 21 

2. Gimnazjum nr 2  
im. Sybiraków 

Augustów Henryka 
Rzepecka 

9 34 23 3 26 

3. Zespół Szkół Samorządowych  
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
Gimnazjum nr 3 

Augustów Tadeusz Janusz 
Wierzbicki 

10 45 12 5 17 

4. Zespół Szkół Społecznych STO 
Gimnazjum 

Augustów Urszula Jurgiel 3 16 8 1 9 

5. Gimnazjum  
im. Króla Zygmunta II Augusta 

Janówka Wiesława 
Okrągła 

6 14 8 2 10 

6. Zespół Szkół  
Gimnazjum 

Bargłów 
Kościelny 

Marian 
Renkiewicz 

8 16 11 3 14 

7. Zespół Szkół Samorządowych 
Gimnazjum 

Lipsk Lech Łępicki 9 18 13 5 18 

8. Zespół Szkół im. Powstańców 
Styczniowych Gimnazjum 

Nowinka Maria 
Matwiejczyk 

5 12 9 2 11 

9. Zespół Szkół Samorządowych 
Gimnazjum  

Krasnybór,  
gm. Sztabin 

Barbara Kotarska 3 6 5 1 6 

10. Zespół Szkół Samorządowych 
Gimnazjum 

Sztabin Marek Marciniak 6 14 7 3 10 

   OGÓŁEM: 66 200 112 30 142 
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2.4. Szkoły ponadgimnazjalne 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 
Liczba 
oddziałów  

Liczba nauczycieli 

w radzie pedagogicznej  
(stan na 30.09.2013r.) 

korzystających ze szkoleń w ramach 
rocznego planu wspomagania 

K M Razem 
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących  

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Grzegorza Piramowicza 

Augustów Joanna Lisek 12 36 26 5 31 

2. II Liceum Ogólnokształcące  
im. Polonii i Polaków na Świecie 

Augustów Wojciech Walulik 11 39 20 8 28 

3. Zespół Szkół Technicznych 
 im. Gen. I. Prądzyńskiego  
Technikum Nr 2 

Augustów Krzysztof Bręk 11 25 9 7 16 

4. Zespół Szkół Technicznych  
im. Gen. I. Prądzyńskiego 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

Augustów Krzysztof Bręk 5 17 15 2 17 

   OGÓŁEM: 39 117 70 22 92 
 

W wyżej wymienionych przedszkolach i szkołach pracuje łącznie 700 nauczycieli.  
Swój akces udziału w projekcie „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” zgłosiło 523 nauczycieli, tj. 75 % ogółu nauczycieli. 
Wsparcie obejmuje: 5 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 2 licea ogólnokształcące, 1 technikum i 1 zasadniczą szkołę zawodową. 
W grupie objętej wsparciem jest 19 szkół wiejskich, co stanowi 54 % ogółu placówek uczestniczących w projekcie.  
Mniej niż 15 nauczycieli zatrudnionych jest w 15 szkołach / przedszkolach, tj. 43 % ogółu placówek uczestniczących w projekcie. 
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3. Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji 
 

Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji są to zewnętrzni specjaliści (spoza szkoły 
czy przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu 
wspomagania. 
 

3.1. Do zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji należy: 
a) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola / szkoły; 
b) opracowanie narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia diagnozy pracy 

przedszkoli / szkół; 
c) diagnoza potrzeb rozwojowych przedszkoli / szkół; 
d) opracowanie ofert doskonalenia przedszkoli / szkół; 
e) opracowanie rocznych planów wspomagania (RPW) przedszkoli / szkół  

(2 RPW na przedszkole / szkołę, tzn. 1 RPW na rok); 
f) ustalenie form wsparcia z uwzględnieniem specyfiki przedszkola / szkoły; 
g) konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli przedszkoli / szkół; 
h) pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną; 
i) bieżąca ewaluacja działań związanych z realizacją rocznych planów wspomagania 

przedszkoli / szkół; 
j) przygotowanie raportów z realizacji rocznych planów wspomagania przedszkoli / szkół 

i przedstawienie ich dyrektorom i nauczycielom (2 raporty na przedszkole / szkołę,  
tzn. 1 raport na rok); 

k) przygotowanie wniosków i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. 
 
3.2. Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji wspomagają nauczycieli i dyrektorów  

przedszkola / szkoły: 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedszkole, szkoła 

1. Krystyna 
Osakowicz 
 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie, 
• Zespół Szkół Społecznych STO Szkoła Podstawowa w Augustowie, 
• Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, 
• Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym, 
• Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa 

im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie, 
• Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, 
• Zespół Szkół Społecznych STO Gimnazjum w Augustowie, 
• Zespół Szkół Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, 
• Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Sztabinie. 
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Lp. Imię i nazwisko Przedszkole, szkoła 

2. Anna 
Rozmysłowicz 

• Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych Szkoła Podstawowa  
w Nowince, 

• Szkoła Podstawowa im. Witolda Urbanowicza w Olszance, 
• Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Krasnymborze, 
• Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych Gimnazjum w Nowince, 
• Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Krasnymborze, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące  

im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, 
• Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Technikum Nr 2  

w Augustowie, 
• Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Augustowie. 

3. Małgorzata 
Sudnik 

• Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Jabłońskich, 

• Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce, 
• Szkoła Podstawowa w Kroszewie, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Płaskiej, 
• Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie, 
• Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

Gimnazjum nr 3 w Augustowie, 
• Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce, 
• II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków 

na Świecie. 
4. Anna Monika 

Sus–Cilulko 
• Przedszkole nr 1 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 2 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 3 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 4 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 6 w Augustowie, 
• Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku, 
• Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa  

im. Anastazji Milewskiej w Lipsku, 
• Szkoła Podstawowa w Jaziewie, 
• Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Lipsku. 

 
 

Diagnoza jest pierwszym etapem rocznego planu wspomagania. W trakcie diagnozy szkolni 
organizatorzy rozwoju edukacji we współpracy z dyrektorami i nauczycielami  
oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji placówki, w szczególności 
wyników egzaminów zewnętrznych, wyników ewaluacji zewnętrznej (o ile była 
przeprowadzana) i wyników ewaluacji wewnętrznej, szczegółowo przeanalizowali potrzeby 
danej szkoły lub przedszkola.  

Diagnozę przeprowadzono w okresie od września do października 2013r. i jej rezultatem 
jest wybór ofert doskonalenia. Określono także zasady i etapy dotyczące realizacji rocznych 
planów wspomagania. 
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3.3. Wzór rocznego planu wspomagania: 
 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA 
……………………………………………………………………………………….… 
W OBSZARZE ……………………………………………………………………….. 
1. Czas 
realizacji  

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły / przedszkola).  

 
 

3. Cel  Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. 

 
 

4. Zakładane 
wskaźniki 
realizacji RPW 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW 

 (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa 

indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). 

 
 

5. 
Harmonogram 
realizacji RPW 

Zadanie 

Termin realizacji 

zadania 

Miejsce realizacji 

zadania 

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

  

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

  

3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy 
(SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.). 

  

4. Wypracowanie rocznego planu 
wspomagania szkoły. 

  

5. Szkolenie ……..   

6. Warsztaty ……….   

7. 1   

   

   

   

11. Opracowanie sprawozdania z realizacji 
RPW (SORE). 

  

12. Przedstawienie przez SORE 
dyrektorowi szkoły sprawozdania 
z realizacji RPW. 

  

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

  

 

                                              
1 W kolejnych punktach należy wpisać działania, jeżeli zostały zaplanowane (np.: szkolenia, warsztaty, 

konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe). 
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6. Role osób 
realizujących 
RPW i ich 
zaangażowanie 
czasowe 

Rola 

Liczba godzin  

pracy na rzecz 

RPW ogółem 

Liczba godzin 

kontaktowych 
2
 

Szkolny organizator rozwoju edukacji   

Ekspert zewnętrzny ……   

   

   

7. Zadania osób 
realizujących 
RPW 
 

Rola Zadania 

Szkolny organizator rozwoju edukacji   

Ekspert / specjalista   

   

   

   

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

Rola 

Liczba godzin 

zaangażowania 

w RPW ogółem 
Liczba godzin 

kontaktowych 
3
 

Dyrektor szkoły   

Nauczyciele – członkowie zespołu 
zadaniowego 

  

Pozostali nauczyciele   

Wychowawcy   

Wychowawcy świetlicy szkolnej   

Pedagog szkolny   

Uczniowie   

Rodzice   

   

   

 

                                              
2 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.  
3 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  

Nauczyciele - członkowie zespołu 
zadaniowego 

 

Pozostali nauczyciele  

Wychowawcy  

Wychowawcy świetlicy szkolnej  

Pedagog szkolny  

Uczniowie  

Rodzice  

  

  

10. Sprawozdanie  
z realizacji 
działań  
(zadanie SORE) 

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW  
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4. Wnioski z diagnozy potrzeb przedszkoli i szkół uczestniczących 
w projekcie, sformułowane w rocznych planach wspomagania.  
 

4.1. Przedszkola  

Wnioski z diagnozy: 

1. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na tym, aby oferta edukacyjna umożliwiała realizację 
podstawy programowej. W związku z czym chcą zwiększyć swoje kompetencje 
w zakresie realizacji nauczania uwzględniając zróżnicowany poziom tempa pracy 
i możliwości percepcyjnych dzieci. Nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć 
doskonalenia własnych kompetencji w zakresie pracy z uczniem młodszym, 
wykorzystując innowacyjne i aktywizujące metody pracy, które będą pobudzały dzieci 
do twórczego myślenia. 

2. Dyrektor przedszkola i nauczyciele, w związku ze zmianą rozporządzenia o nadzorze 
pedagogicznym, dostrzegają potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w obszarze 
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 

3. Znaczny problem pod kątem realizacji podstawy programowej stanowi praca na zajęciach 
z przedszkolakami o różnych poziomach intelektualnych i różnych dysfunkcjach 
wynikających z choroby poszczególnych dzieci. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na 
zwiększeniu kompetencji w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb 
poszczególnych dzieci oraz planowaniu pracy, jak i poznaniu nowych i skutecznych 
metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

4. Nauczyciele, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i prowadzone zajęcia, pragną cały czas 
doskonalić swój warsztat pracy poprzez poznawanie nowych aktywizujących metod 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego. Dyrektorowi 
i nauczycielom zależy na zwiększeniu kompetencji w zakresie realizacji nauczania 
uwzględniając zróżnicowany poziom tempa pracy i możliwości percepcyjnych dzieci. 
Nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie 
pracy z uczniem młodszym, wykorzystując innowacyjne i aktywizujące metody pracy 
ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego. 

5. Nauczyciele, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i prowadzone zajęcia, pragną cały czas 
doskonalić swój warsztat pracy w szczególności w kierunku edukacji artystycznej. 
Dyrektorowi i nauczycielom zależy na zwiększeniu kompetencji w zakresie realizacji 
nauczania uwzględniając zróżnicowany poziom tempa pracy i możliwości percepcyjnych 
dzieci. Nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć doskonalenia własnych kompetencji 
w zakresie pracy z uczniem młodszym, wykorzystując innowacyjne i aktywizujące 
metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej. 
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4.2. Szkoły podstawowe położone na wsi 

Wnioski z diagnozy: 

1. Wyzwaniem dla szkoły jest integracja uczniów, którzy kontynuują naukę od klasy 
pierwszej w tej szkole z uczniami, którzy zostali przeniesieni z innej wiejskiej szkoły. 
Dyrektor szkoły i nauczyciele są świadomi, że uczniowie osiągają niskie wyniki 
na sprawdzianach zewnętrznych. 

2. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na tym, aby dobre wyniki sprawdzianów 
zewnętrznych szkoły stale rosły – również w odniesieniu do średniego wyniku 
osiąganego w powiecie, województwie, kraju. Dyrektor i nauczyciele stwierdzają, 
że zależy im na wzroście liczby uczniów biorących udział w konkursach 
przedmiotowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim. 

3. Nauczyciele oczekują wsparcia polegającego na nabyciu wiedzy o warunkach 
sprzyjających udoskonaleniu procesów edukacyjnych, działaniach zwiększających 
aktywność i zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny. 

4. Uczniowie nie angażują się w procesy uczenia się, mają niską motywację do nauki, 
co przekłada się bezpośrednio na wyniki egzaminów zewnętrznych, które są 
niezadowalające.  

5. Szkoła nie posiada aktualnej koncepcji pracy. Nie wszyscy członkowie społeczności 
szkolnej są świadomi koncepcji pracy i roli, jaką ona odgrywa w funkcjonowaniu szkoły. 
Jednocześnie nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć doskonalenia własnych 
kompetencji w zakresie wypracowania spójnej koncepcji pracy szkoły, która będzie 
uwzględniała aktualne potrzeby całej społeczności szkolnej.  

6. Zajęcia są prowadzone w łączonych klasach na różnym poziomie edukacyjnym. 
W związku z tym nauczyciele zgłaszają potrzebę i chęć doskonalenia własnych 
kompetencji w zakresie diagnozy oraz poznawania sposobów i rozwiązań 
umożliwiających nauczanie dzieci funkcjonujących na różnych poziomach. 

7. Największym wyzwaniem stojącym przed szkołą jest podniesienie wyników egzaminu 
zewnętrznego (sprawdzian szóstoklasisty). Wyłoniona została oferta doskonalenia, która 
pomoże zwiększyć skuteczność nauczycieli w zakresie stosowania rozwiązań 
metodycznych odpowiadających potrzebom i możliwościom uczniów.  

8. Potrzeba pracy indywidualnej z podopiecznymi, gdyż w poszczególnych klasach uczą się 
zarówno uczniowie zdolni, jak i dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami 
utrudniającymi naukę czy orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  

9. Potrzeba poprawy jakości komunikacji w zespole nauczycielskim. Widoczny jest brak 
współpracy w planowaniu, realizowaniu i analizie działań edukacyjnych. Część 
nauczycieli nie przywiązuje wagi do wspólnych ustaleń dotyczących przebiegu procesu 
edukacyjnego, a relacje w gronie nauczycielskim oraz relacje między nauczycielami 
i uczniami wymagają poprawy.  

10. Wyłoniona została oferta doskonalenia, która pomoże zwiększyć skuteczność 
nauczycieli w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych odpowiadających 
potrzebom i możliwościom uczniów. Nauczyciele dostrzegają potrzebę poszerzenia 
wiedzy z zakresu analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystywania 
uzyskanych informacji do poprawy jakości kształcenia. 
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Rada pedagogiczna zainteresowana jest również doskonaleniem umiejętności budowania 
wspólnej strategii pracy nauczycieli i rodziców na rzecz wspierania rozwoju uczniów.  

11. Dyrektor szkoły i nauczyciele są świadomi, że uczniowie osiągają średnie wyniki 
na sprawdzianach zewnętrznych i w niewielkim stopniu uczestniczą w konkursach 
przedmiotowych. Dyrektorowi i nauczycielom zależy, aby dotychczasowe wyniki 
sprawdzianów zewnętrznych szkoły uległy wzrostowi. Stwierdzają także, że zależy im 
na wzroście liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu 
regionalnym i wojewódzkim. Nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć doskonalenia 
własnych kompetencji w zakresie diagnozy i potrzeb edukacyjnych uczniów, 
indywidualnych strategii uczenia się, dobierania innowacyjnych, bardziej efektywnych 
metod i form pracy oraz stosowania skutecznych rozwiązań metodycznych. 

12. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na zwiększeniu kompetencji w zakresie 
analizowania indywidualnych potrzeb ucznia oraz planowaniu pracy jak i poznaniu 
nowych i skutecznych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
który uczy się w szkole i klasie ogólnodostępnej, również na tym, aby dotychczasowe 
wyniki sprawdzianów zewnętrznych uległy wzrostowi. Nauczyciele zgłaszają potrzebę 
oraz chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie diagnozy i potrzeb 
edukacyjnych uczniów, indywidualnych strategii uczenia się, dobierania innowacyjnych, 
bardziej efektywnych metod i form pracy oraz stosowania skutecznych rozwiązań 
metodycznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczącym się 
w klasie ogólnodostępnej.  

13. Dyrektorowi i nauczycielom  zależy na zwiększeniu własnych kompetencji w zakresie 
doskonalenia umiejętności współpracy z rodzicami w podejmowanych działaniach 
i procesach wychowawczych. Rada pedagogiczna chce integracji nauczycieli, uczniów, 
rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów 
i rozwojowi szkoły. 
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4.3. Szkoły podstawowe położone w mieście 

Wnioski z diagnozy: 

1. Nauczyciele, mimo że korzystają z różnorodnych, aktywizujących form pracy, wyrażają 
potrzebę zwiększenia zaangażowania uczniów w celu osiągnięcia większej efektywności 
i elastyczności w realizacji celów. Dyrektor dostrzega potrzebę i nauczyciele zgłaszają 
chęć doskonalenia w zakresie wsparcia efektywności procesów edukacyjnych poprzez 
podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia 
się oraz metod motywowania do nauki. 

2. Dyrektor i nauczyciele są zaniepokojeni obniżającymi się ostatnio wynikami egzaminu 
zewnętrznego (sprawdzian szóstoklasisty) i wskazują jako wyzwanie stojące przed 
szkołą podniesienie efektywności pracy z uczniem. Wyłoniona została oferta 
doskonalenia, która pomoże zwiększyć skuteczność nauczycieli w zakresie stosowania 
rozwiązań metodycznych odpowiadających potrzebom i możliwościom uczniów. 
Dostrzega się potrzebę poszerzenia wiedzy z zakresu analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych i wykorzystania uzyskanych informacji do poprawy jakości kształcenia. 
Rada pedagogiczna zainteresowana jest również doskonaleniem umiejętności budowania 
wspólnej strategii pracy nauczycieli i rodziców na rzecz wspierania rozwoju uczniów.  

3. Nie wszyscy członkowie społeczności szkolnej są świadomi koncepcji pracy i roli, jaką 
ona odgrywa w funkcjonowaniu szkoły. Jednocześnie nauczyciele zgłaszają potrzebę 
oraz chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie wypracowania spójnej 
koncepcji pracy szkoły, która będzie uwzględniała aktualne potrzeby całej społeczności 
szkolnej. 
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4.4. Gimnazja położone na wsi 

Wnioski z diagnozy: 

1. Uczniowie nie angażują się w procesy uczenia się, mają niską motywację do nauki, 
co przekłada się bezpośrednio na wyniki egzaminów zewnętrznych, które są 
niezadowalające. Zdaniem nauczycieli wśród uczniów panuje przekonanie, że ocena 
nie dostarcza informacji o postępach ucznia w nauce, albo dostarcza je 
w niewystarczającym stopniu. 

2. Problemem jest brak zainteresowania rodziców osiągnięciami edukacyjnymi swoich 
dzieci oraz niski poziom zaangażowania się ich w życie szkoły i podejmowane przez nią 
decyzje, co się przejawia w niskiej frekwencji  rodziców na zebraniach.  

3. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele zwracają uwagę na potrzebę ciągłego motywowania 
uczniów do nauki. Wyłoniona została oferta doskonalenia, która pomoże zwiększyć 
skuteczność nauczycieli w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych 
odpowiadających potrzebom i możliwościom uczniów. Potrzeba poszerzenia wiedzy 
z zakresu motywowania uczniów do nauki oraz udoskonalenia kompetencji w zakresie 
przekazywania młodzieży wiedzy o skutecznych technikach uczenia się, zachęcania ich 
do samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę.  

4. W trakcie rozmowy z nauczycielami obserwuje się u większości zespół przykrych 
emocji, związanych z niemożliwością osiągnięcia wytyczonego celu. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że frustracja ta związana jest z zagrożeniem wypalenia zawodowego. 
Nauczyciele dostrzegają również duże trudności na płaszczyźnie komunikacji 
interpersonalnej z rodzicami uczniów. Świadomi są, że szybko zmieniająca się 
rzeczywistość, a przede wszystkim ciągły postęp informacyjno – komunikacyjny stawia 
przed nimi nowe wyzwania i mimo posiadania dużej wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia, oczekują wsparcia ich rozwoju osobistego. 

5. Dyrektor i nauczyciele dostrzegają korzyści dla rozwoju swojej szkoły poprzez 
podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi nowych technologii oraz regeneracji swoich 
zasobów psychofizycznych. Świadomi są, że szybko zmieniająca się rzeczywistość, 
a przede wszystkim ciągły postęp informacyjno – komunikacyjny stawia przed nimi 
nowe wyzwania i mimo posiadania dużej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, 
oczekują wsparcia ich rozwoju osobistego. 

6. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na zwiększeniu własnych kompetencji w zakresie 
doskonalenia przez wychowawców i nauczycieli umiejętności współpracy z rodzicami 
w podejmowanych działaniach i procesach wychowawczych. Rada pedagogiczna chce 
integracji nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących 
kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły. 
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4.5. Gimnazja położone w mieście 

Wnioski z diagnozy: 

1. Dyrektor dostrzega potrzebę i nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia w obszarze 
budowania zespołu, komunikacji w zespole, skutecznej pracy w zespole nauczycielskim. 
Dostrzegają korzyści dla rozwoju swojej szkoły poprzez podnoszenie kompetencji 
w zakresie wypracowania rozwiązań umożliwiających budowę postaw pracy zespołowej 
oraz praktycznego stosowania wiedzy oraz metod pracy w zakresie skutecznej 
organizacji procesów dydaktycznych. 

2. Nauczyciele, mimo że korzystają z różnorodnych, aktywizujących form pracy, wyrażają 
potrzebę zwiększenia zaangażowania uczniów w celu osiągnięcia większej efektywności 
i elastyczności w realizacji celów. Nauczyciele dostrzegają również trudności 
na płaszczyźnie współpracy z rodzicami uczniów w zakresie motywowania uczniów 
do nauki. 

3. Dyrektor i nauczyciele dostrzegają potrzebę zbudowania w szkole kultury pracy 
zespołowej i doskonalenia w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także radzenia 
sobie ze stresem i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.  

4. Dyrektor i nauczyciele zwracają uwagę na potrzebę kształtowania wśród młodzieży 
właściwych postaw, przejawiających się chęcią przejęcia odpowiedzialności za własną 
naukę. Wyłoniona została oferta doskonalenia, która pomoże zwiększyć skuteczność 
nauczycieli w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych odpowiadających 
potrzebom i możliwościom uczniów. 

 

4.6. Szkoły ponadgimnazjalne 

Wnioski z diagnozy: 

1. Głównym problemem szkoły jest niska frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych, 
co bezpośrednio wpływa na poziom ich osiągnięć edukacyjnych. Uczniowie nie angażują 
się w procesy uczenia się, a niejednokrotnie sprawiają trudności wychowawcze. 
Problemem są również trudności we współpracy z rodzicami. 

2. Uczniowie nie angażują się w procesy uczenia się, mają niską motywację do nauki, 
co przekłada się bezpośrednio na wyniki egzaminów zewnętrznych, które są 
niezadowalające. Problemem jest również niska frekwencja uczniów na zajęciach 
edukacyjnych. 

3. Głównym problemem szkoły jest niepokojący wzrost różnego rodzaju negatywnych 
zachowań wśród uczniów. Nauczyciele zauważają konieczność opracowania programu 
wychowawczego opartego na przyjętym w szkole określonym systemie wartości oraz 
kształtowania zgodnie z nim postaw uczniów.  

4. Potrzeba poprawy jakości komunikacji w zespole nauczycielskim. Widoczny jest brak 
współpracy w planowaniu, realizowaniu i analizie działań edukacyjnych. Na podstawie 
diagnozy potrzeb szkoły została wyłoniona oferta doskonalenia, która pomoże zwiększyć 
skuteczność nauczycieli w zakresie wspólnego planowania działań edukacyjnych oraz 
poprawić kompetencje z obszaru komunikacji interpersonalnej. 
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5. Tematyka ofert doskonalenia przedstawiona i wybrana przez przedszkola 

i szkoły 
 

Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole lub przedszkolu 
szczegółowego rocznego planu wspomagania, opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. 

Tematyka została opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach 
projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym 

wspomaganiu szkół”.  
 

Zgodnie z założeniami projektu każda szkoła / przedszkole wybiera na jeden rok jedną 
ofertę spośród 24 zaproponowanych. 
 

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. 
 

Biorąc pod uwagę opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego wynikającego z warsztatu 
diagnostyczno – rozwojowego wyłonione zostały oferty rozwojowe każdego przedszkola 
i każdej szkoły uczestniczących w projekcie. 
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W powiecie augustowskim skorzystano z następujących ofert doskonalenia: 
 

Lp. temat oferty doskonalenia placówki realizujące 

1) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?  6 szkół 

2) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 6 szkół 

3) Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów 
edukacyjnych. 

4 szkoły 

4) Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 3 szkoły 

5) Praca z uczniem młodszym. 1 szkoła, 2 przedszkola 

6) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 szkoły, 1 przedszkole 

7) Budowa koncepcji pracy szkoły. 2 szkoły 

8) Nauczyciel 45+ . 2 szkoły 

9) Ocenianie kształtujące. 1 szkoła 

10) Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 1 szkoła 

11) Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 1 szkoła 

12) Rodzice są partnerami szkoły. 1 szkoła 

13) Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?  1 przedszkole 

14) Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy 
programowej. 

1 przedszkole 

 
 
 

Na rok szkolny 2013/14 nie wykorzystano w powiecie augustowskim podanych ofert 
doskonalenia: 

1) Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 
2) Praca z uczniem zdolnym. 
3) Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 
4) Projekt edukacyjny w szkole. 
5) Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 
6) Szkoła promuje wartość edukacji. 
7) Doradztwa edukacyjno – zawodowe w szkole. 
8) Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 
9) Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

10) Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora szkoły. 
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6. Tematy i harmonogramy wdrażania ofert doskonalenia 
 

Współpracujący ze szkołami i przedszkolami szkolni organizatorzy rozwoju edukacji 
(SORE) pomogli w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty do potrzeb konkretnej 
placówki. Warsztaty dla nauczycieli poprowadzą zewnętrzni eksperci wyłonieni w drodze 
zamówienia publicznego.  

Konsultacje indywidualne będą to indywidualne spotkania nauczycieli z ekspertem 
zewnętrznym, dotyczące tematyki objętej wspomaganiem. W trakcie konsultacji nauczyciele 
będą mogli przedyskutować swoje wątpliwości, omówić problemy, a przede wszystkim 
przedstawić nowe rozwiązania związane z wdrażaniem do rzeczywistości przedszkolnej lub 
szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach 
realizowanego rocznego planu wspomagania (RPW).  

Konsultacje grupowe będą to spotkania grupowe nauczycieli z ekspertem zewnętrznym, 
dotyczące tematyki objętej wspomaganiem w przedszkolu lub szkole. W trakcie konsultacji 
nauczyciele będą mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, podzielić się 
wątpliwościami, omówić bieżące problemy dotyczące wdrażania umiejętności nabytych 
w formach doskonalenia prowadzonego w ramach rocznego planu wspomagania,  
a przede wszystkim poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań. 
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6.1. w przedszkolach: 
 

Lp. Przedszkole Oferta doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 
marzec – 
czerwiec 2014r. 

konsultacje 
grupowe  
marzec –  
czerwiec 2014r. 

listopad – 
grudzień 2013r. 

styczeń –  
marzec 2014r. 

1. Przedszkole nr 1 w Augustowie Praca z uczniem młodszym 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

2. Przedszkole nr 2 w Augustowie Praca z uczniem młodszym 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

3. Przedszkole nr 3 w Augustowie Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

4. Przedszkole nr 4 w Augustowie Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

5. Przedszkole nr 6 w Augustowie Oferta edukacyjna drogą do właściwej 
realizacji podstawy programowej 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

 

Wnioski: 

Dwa przedszkola wybrały jednakowe oferty doskonalenia. Trzy pozostałe – różne tematycznie oferty doskonalenia. Przedszkole nr 3 w Augustowie, 
które będzie realizowało ofertę doskonalenia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” otrzyma dodatkowe wsparcie pracowników 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie. 
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6.2. w szkołach podstawowych: 
 

Lp. Szkoła Oferta doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 
marzec – 
czerwiec 2014r. 

konsultacje 
grupowe  
marzec – 
czerwiec 2014r. 

listopad – 
grudzień 2013r. 

styczeń –  
marzec 2014r. 

1. Zespół Szkół Samorządowych  
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii 
Konopnickiej w Augustowie 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

3. Zespół Szkół Społecznych STO  
Szkoła Podstawowa w Augustowie 

Budowa koncepcji pracy szkoły 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

4. Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich 

Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  
w Janówce 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

6. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa  
w Bargłowie Kościelnym 

Uczeń – aktywny uczestnik procesu 
uczenia się 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

7. Szkoła Podstawowa w Kroszewie Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

8. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego 
Jana Pawła II w Łabętniku 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

9. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta 
Augusta w Tajnie Starym 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

10. Zespół Szkół Samorządowych  
Szkoła Podstawowa  
im. Anastazji Milewskiej w Lipsku 

Postawy uczniowskie.  
Jak je kształtować? 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 
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Lp. Szkoła Oferta doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 
marzec – 
czerwiec 2014r. 

konsultacje 
grupowe  
marzec – 
czerwiec 2014r. 

listopad – 
grudzień 2013r. 

styczeń –  
marzec 2014r. 

11. Zespół Szkół im. Powstańców 
Styczniowych  
Szkoła Podstawowa w Nowince 

Budowa koncepcji pracy szkoły 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

12. Szkoła Podstawowa im. Witolda 
Urbanowicza w Olszance 

Praca z uczniem młodszym 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Płaskiej 

Współpraca nauczycieli 
w prowadzeniu procesów 
edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

14. Szkoła Podstawowa w Jaziewie Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

15. Zespół Szkół Samorządowych  
Szkoła Podstawowa w Krasnymborze 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

16. Zespół Szkół Samorządowych  
Szkoła Podstawowa  
im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

 

Wnioski: 

6 szkół podstawowych na 16 uczestniczących w projekcie wybrało ofertę doskonalenia „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”.  
Wybór oferty nie jest zależny od tego, czy jest to szkoła w mieście, czy na wsi, mała czy duża.  
Dwie małe wiejskie szkoły, położone w różnych gminach, korzystać będą z oferty „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.  
Szkoły te otrzymają dodatkowe wsparcie od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie. 
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6.3. w gimnazjach: 
 

Lp. Szkoła Oferta doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 
marzec – 
czerwiec 2014r. 

konsultacje 
grupowe 
 marzec – 
czerwiec 2014r. 

listopad – 
grudzień 2013r. 

styczeń – 
marzec 2014r. 

1. Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Augustowie 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

2. Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków  
w Augustowie 

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu 
procesów edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

3. Zespół Szkół Samorządowych  
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich  
Gimnazjum nr 3 w Augustowie 

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu 
procesów edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

4. Zespół Szkół Społecznych STO 
Gimnazjum w Augustowie 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

5. Gimnazjum im. Króla Zygmunta II 
Augusta w Janówce 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

6. Zespół Szkół Gimnazjum  
w Bargłowie Kościelnym 

Nauczyciel 45+ 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

7. Zespół Szkół Samorządowych 
Gimnazjum w Lipsku 

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

8. Zespół Szkół im Powstańców 
Styczniowych Gimnazjum w Nowince 

Ocenianie kształtujące 1 x 5 godz. 2 x 5 godz., 
1 x 6 godz. 

5 godz. 15 godz. 

9. Zespół Szkół Samorządowych 
Gimnazjum w Krasnymborze 

Rodzice są partnerami szkoły 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

10. Zespół Szkół Samorządowych 
Gimnazjum w Sztabinie 

Nauczyciel 45+ 1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

 

Wnioski: 

W gimnazjach najpopularniejszą ofertą doskonalenia jest oferta „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Dwa duże miejskie gimnazja 
będą realizowały ofertę doskonalenia nt. „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”. Również dwa gimnazja, ale tym razem 
wiejskie, zostały zdiagnozowane do realizacji oferty doskonalenia pn. „Nauczyciel 45+”.  
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6.4. w szkołach ponadgimnazjalnych: 
 

Lp. Szkoła Oferta doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 
marzec – 
czerwiec 2014r. 

konsultacje 
grupowe  
marzec –  
czerwiec 2014r. 

listopad – 
grudzień 2013r. 

styczeń – 
marzec 2014r. 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących  
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Grzegorza Piramowicza  
w Augustowie 

Postawy uczniowskie.  
Jak je kształtować? 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

2. II Liceum Ogólnokształcące  
w Augustowie  
im. Polonii i Polaków na Świecie 

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu 
procesów edukacyjnych 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

3. Zespół Szkół Technicznych  
im. Gen. I. Prądzyńskiego  
Technikum Nr 2 w Augustowie 

Wspieranie pracy wychowawców klas – 
bezpieczna szkoła 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

4. Zespół Szkół Technicznych  
im. Gen. I. Prądzyńskiego Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Nr 2 w Augustowie 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

1 x 4 godz. 2 x 5 godz.,  
1 x 7 godz. 

5 godz. 15 godz. 

 

Wnioski: 

Diagnoza szkół ponadgimnazjalnych wskazała różnorodność problemów. Każda ze szkół będzie realizowała inną ofertę doskonalenia. 
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7. Harmonogram wdrażania rocznych planów wspomagania 
 

Roczny plan wspomagania jest to plan opracowany na bazie oferty doskonalenia 
realizowany w konkretnym przedszkolu lub szkole. Roczny plan wspomagania obejmuje cały 
proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań, pomoc 
nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań.  

Roczny plan wspomagania realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego i proces ten 
nie może być krótszy niż 7 miesięcy. 

Realizacja rocznych planów wspomagania zakłada aktywny udział dyrektora i nauczycieli 
na każdym jego etapie. W szczególności obejmuje: zdiagnozowanie potrzeb swojej 
szkoły/przedszkola, przygotowanie rocznego planu wspomagania we współpracy ze szkolnym 
organizatorem rozwoju edukacji, aktywny udział w warsztatach i konsultacjach, wdrażanie 
nowych umiejętności i wypracowanych procedur, udzielanie informacji zwrotnej, udział 
w podsumowaniu podjętych działań . 

 

Lp. Zadanie w rocznym planie wspomagania. Termin realizacji 

1. Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły.  IX 2013 

2. Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z radą pedagogiczną, 
utworzenie zespołu zadaniowego. 

IX 2013 

3. Warsztaty diagnostyczno – rozwojowe.  X 2013 

4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania.  XI 2013 

5. Wdrażanie oferty doskonalenia.  XII 2013 
 – VI 2014 

6. Szczegółowy harmonogram szkoleń dla nauczycieli. XII 2013 
 – III 2014 

7. Konsultacje grupowe i indywidualne.  III – VI 2014 

8. Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu wspomagania.  VI 2014 

9. Przedstawienie przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji  
dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji rocznego planu 
wspomagania. 

VI 2014 

10. Rada pedagogiczna z udziałem szkolnego organizatora rozwoju edukacji. 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu wspomagania, 
dyskusja, wnioski i rekomendacje.  

VIII 2014 
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8. Sieci współpracy i samokształcenia 
 

Sieć współpracy i samokształcenia jest to zespół nauczycieli z różnych przedszkoli  
i szkół, którzy w zorganizowany sposób ze sobą współpracują.  
Członkowie sieci spotkają się 4 razy w roku szkolnym 2013/14.  

Między spotkaniami będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Praca na platformie obejmie wymianę 
doświadczeń, materiały samokształceniowe (w tym scenariusze zajęć), forum dyskusyjne. 
Pracami sieci współpracy i samokształcenia kierują koordynatorzy sieci. 

Koordynatorzy w okresie wrzesień – październik 2013r. przeprowadzili diagnozę 
w przedszkolach i szkołach, a następnie ustalili tematykę czterech sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli. 

Przydział przedszkoli i szkół koordynatorom sieci do zdiagnozowania w celu utworzenia 
sieci współpracy i samokształcenia w powiecie augustowskim: 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedszkole, szkoła 

1. Tadeusz 
Franciszek 
Daniluk 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie, 
• Zespół Szkół Społecznych STO Szkoła Podstawowa w Augustowie, 
• Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, 
• Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym, 
• Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Karola 

Brzostowskiego w Sztabinie, 
• Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, 
• Zespół Szkół Społecznych STO Gimnazjum w Augustowie, 
• Zespół Szkół Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, 
• Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Sztabinie. 

2. Karol Czarniecki • Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych Szkoła Podstawowa  
w Nowince, 

• Szkoła Podstawowa im. Witolda Urbanowicza w Olszance, 
• Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Krasnymborze, 
• Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych Gimnazjum w Nowince, 
• Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Krasnymborze, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące  

im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, 
• Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Technikum Nr 2  

w Augustowie, 
• Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Nr 2 w Augustowie. 
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Lp. Imię i nazwisko Przedszkole, szkoła 

3. Dorota Elżbieta 
Dyjuk 

• Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, 
• Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce, 
• Szkoła Podstawowa w Kroszewie, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Płaskiej, 
• Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie, 
• Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

Gimnazjum nr 3 w Augustowie, 
• Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce, 
• II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na 
Świecie. 

4. Bożena 
Krzyżopolska 

• Przedszkole nr 1 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 2 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 3 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 4 w Augustowie, 
• Przedszkole nr 6 w Augustowie, 
• Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku, 
• Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Anastazji 

Milewskiej w Lipsku, 
• Szkoła Podstawowa w Jaziewie, 
• Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Lipsku. 
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9. Tematy sieci współpracy i samokształcenia 

- opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach 
projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty ma ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół” 

 
1) Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 
2) Budowanie spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu). 
3) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole. 
4) Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 
5) Edukacja filmowa. 
6) Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 
7) Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. 
8) Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych. 
9) Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 

10) Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 
11) Praca ze źródłem historycznym. 
12) Praca z uczniem młodszym. 
13) Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 
14) Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. 
15) Jak budować własny program nauczania? 
16) Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 
17) Nauczyciele pracują zespołowo. 
18) Jak sobie radzić ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole. 
19) Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet. 
20) Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet. 
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10. Diagnoza sieci współpracy i samokształcenia 
 

10.1. Wybór sieci dokonany przez nauczycieli przedszkoli i szkół. 
 

A) przedszkola: 
 

Lp. Przedszkole Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

1. Przedszkole nr 1 w Augustowie 1. Praca z uczniem młodszym 12 

2. Przedszkole nr 2 w Augustowie 1. Praca z uczniem młodszym 12 

3. Przedszkole nr 3 w Augustowie 1. Praca z uczniem młodszym 12 

4. Przedszkole nr 4 w Augustowie 1. Praca z uczniem młodszym 12 

5. Przedszkole nr 6 w Augustowie 1. Praca z uczniem młodszym 
2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 

12 
13 

 

B) szkoły podstawowe: 
 

Lp. Szkoła Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

1. Zespół Szkół Samorządowych  
im. 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich  
Szkoła Podstawowa nr 3  
w Augustowie 

1. Praca z uczniem młodszym. 12 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 
– bezpieczny Internet. 

19 

2. Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Marii Konopnickiej  
w Augustowie 

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

2. Jak budować własne programy nauczania? 15 

3. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

4. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

3. Zespół Szkół Społecznych 
STO Szkoła Podstawowa  
w Augustowie 

1. Edukacja filmowa. 5 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Jak budować własne programy nauczania? 15 

4. Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Jabłońskich 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak wspierać dziecko w nauczaniu 
matematyki? 

10 

3. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 
– bezpieczny Internet. 

19 
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Lp. Szkoła Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

5. Szkoła Podstawowa  
im. Armii Krajowej  
w Janówce 

1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora. 4 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 
– bezpieczny Internet. 

19 

6. Zespół Szkół  
Szkoła Podstawowa  
w Bargłowie Kościelnym 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 
3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 

naukowego. 
14 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 
– bezpieczny Internet. 

19 

7. Szkoła Podstawowa  
w Kroszewie 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak wspierać dziecko w nauczaniu 
matematyki? 

10 

3. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

4. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

8. Szkoła Podstawowa 
 im. Błogosławionego Jana 
Pawła II w Łabętniku 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

9. Szkoła Podstawowa  
im. Zygmunta Augusta  
w Tajnie Starym 

1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora 
szkoły. 

4 
 

2. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

3. Jak wspierać dziecko w nauczaniu 
matematyki? 

10 

4. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 
10. Zespół Szkół Samorządowych 

Szkoła Podstawowa  
 im. Anastazji Milewskiej  
w Lipsku 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

11. Zespół Szkół  
im. Powstańców Styczniowych  
Szkoła Podstawowa 
w Nowince 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

12. Szkoła Podstawowa  
im. Witolda Urbanowicza  
w Olszance 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 9 

3. Praca z uczniem młodszym. 12 

4. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 
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Lp. Szkoła Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

13. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Płaskiej 

1. Edukacja filmowa. 5 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów. 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

14. Szkoła Podstawowa 
w Jaziewie 

1. Praca z uczniem młodszym. 12 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

15. Zespół Szkół Samorządowych 
Szkoła Podstawowa  
w Krasnymborze 

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

2. Jak budować własne programy nauczania? 15 

3. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

4. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

16. Zespół Szkół Samorządowych 
Szkoła Podstawowa  
im. Karola Brzostowskiego  
w Sztabinie 

1. Praca z uczniem młodszym. 12 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 
– bezpieczny Internet. 

19 

 

C) gimnazja: 
 

Lp. Szkoła Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

1. Gimnazjum nr 1  
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Augustowie 

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

2. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

3. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

2. Gimnazjum nr 2  
im. Sybiraków 
w Augustowie 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

3. Zespół Szkół 
Samorządowych  
im. 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich  
Gimnazjum nr 3 
w Augustowie 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – 
bezpieczny Internet. 

19 
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Lp. Szkoła Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

4. Zespół Szkół Społecznych 
STO Gimnazjum 
w Augustowie 

1. Edukacja filmowa. 5 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolny, na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Jak budować własne programy nauczania? 15 

5. Gimnazjum  
im. Króla Zygmunta II 
Augusta w Janówce 

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

2. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

3. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – 
bezpieczny Internet. 

19 

6. Zespół Szkół Gimnazjum 
w Bargłowie Kościelnym 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – 
bezpieczny Internet. 

19 

7. Zespół Szkół 
Samorządowych 
Gimnazjum w Lipsku 

1. Edukacja filmowa. 5 

2. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach 
przedmiotów przyrodniczych. 

7 

8. Zespół Szkół  
im Powstańców 
Styczniowych  
Gimnazjum w Nowince 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

9. Zespół Szkół 
Samorządowych 
Gimnazjum 
w Krasnymborze 

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

2. Jak budować własne programy nauczania? 15 

3. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

4. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

10. Zespół Szkół 
Samorządowych 
Gimnazjum w Sztabinie 

1. Praca z uczniem młodszym. 12 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – 
bezpieczny Internet. 

19 
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D) szkoły ponadgimnazjalne: 
 

Lp. Szkoła Wybór sieci współpracy i samokształcenia 
Numer sieci 
wg katalogu 

1. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
I Liceum Ogólnokształcące 
 im. Grzegorza Piramowicza  
w Augustowie 

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 13 

2. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

3. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – 
bezpieczny Internet. 

19 

2. II Liceum Ogólnokształcące  
w Augustowie  
im. Polonii i Polaków  
na Świecie 

1. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego. 

14 

2. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 16 

3. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

4. Jak radzić sobie ze szkolna absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

3. Zespół Szkół Technicznych  
im. Gen. I. Prądzyńskiego 
Technikum Nr 2 
w Augustowie 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Promocja i budowanie wizerunku szkoły 16 

3. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 

4. Zespół Szkół Technicznych  
im. Gen. I. Prądzyńskiego 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 
w Augustowie 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania. 

6 

2. Promocja i budowanie wizerunku szkoły 16 

3. Nauczyciele pracują zespołowo. 17 

4. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole. 

18 
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10.2. Zestawienie ilościowe zgłoszonych sieci współpracy i samokształcenia: 
 

Lp. Katalog tematów sieci współpracy i doskonalenia 
Ilość 
wskazań 

1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 0 

2. Budowanie spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu). 0 

3. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w szkole. 

0 

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 2 

5. Edukacja filmowa. 4 

6. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 13 

7. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. 1 

8. Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych. 0 

9. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 1 

10. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 3 

11. Praca ze źródłem historycznym. 0 

12. Praca z uczniem młodszym. 9 

13. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 26 

14. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. 11 

15. Jak budować własny program nauczania? 4 

16. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 9 

17. Nauczyciele pracują zespołowo. 8 

18. Jak sobie radzić ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole. 8 

19. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet. 10 

20. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet. 0 
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11. Sieci współpracy i samokształcenia utworzone w powiecie augustowskim 
 

Wyboru 4 sieci w powiecie augustowskim dokonano na podstawie poniższych 
równorzędnych kryteriów, do których należą: 

1) wynik analizy ilościowej tematów sieci zgłoszonych przez placówki biorące udział 
w niniejszym projekcie, 

2) specyfika tematu sieci, która pozwoli włączyć do sieci nauczycieli różnych placówek, 
w tym przedszkoli biorących udział w niniejszym projekcie, 

3) stopień uniwersalności tematu, który umożliwi placówkom optymalny wybór 
właściwych nauczycieli do uczestnictwa w sieci. 

Zgodnie z powyższymi kryteriami dokonano wyboru następujących tematów sieci: 
1) Praca z uczniem młodszym. 
2) Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 
3) Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. 
4) Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet.  
 

 
12. Wykaz sieci współpracy i samokształcenia wskazanych przez szkoły 

i przedszkola, których powiat nie będzie realizował w r. szk. 2013/14 
 
1) Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 
2) Edukacja filmowa. 
3) Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 
4) Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. 
5) Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 
6) Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 
7) Jak budować własny program nauczania? 
8) Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 
9) Nauczyciele pracują zespołowo. 

10) Jak sobie radzić ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole. 
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13. Organizacja pracy sieci współpracy i samokształcenia 
 

Do współpracy w sieciach przystępują nauczyciele szkół i przedszkoli biorących udział 
w projekcie. Dokonano rekrutacji nauczycieli zgodnie z regulaminem rekrutacji uczestników 
do sieci współpracy i samokształcenia.  
 

13.1. Liczebność sieci: 
 

Lp. Temat sieci Liczba nauczycieli Koordynator sieci 

1. Praca z uczniem młodszym 28 Bożena Krzyżopolska 

2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 23 Dorota Dyjuk 

3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła 
naukowego 

24 Tadeusz Daniluk 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 
– bezpieczny Internet 

24 Karol Czarniecki 

 

13.2. Spotkania członków sieci. 
Celem spotkań jest efektywne podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności 
dydaktycznych związanych z tematyką pracy sieci. W ramach sieci będą zorganizowane 
spotkania z udziałem zewnętrznych ekspertów. 

 

13.3. Praca na platformie. 
Członkowie sieci będą uczestniczyli w moderowanym forum wymiany doświadczeń, 
forum dyskusyjnym oraz będą  korzystali z materiałów samokształceniowych i innych 
zasobów edukacyjnych. 

 

13.4 Zadania koordynatora sieci: 
a) przygotowanie rocznego planu pracy sieci współpracy i samokształcenia, 
b) zaproszenie uczestników i włączenie ich do sieci informatycznej (nadanie uprawnień, 

włączenie do grup dyskusyjnych), 
c) organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci – 4 spotkania w roku 

szkolnym, 
d) monitorowanie forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeń dla uczestników 

(praca na platformie cyfrowej), 
e) zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych 

zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, 
f) promocja działań sieci, 
g) przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy sieci. 
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13.5. Plany pracy sieci 
 

ROCZNY PLAN SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat sieci: PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM 
1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

30.11.2013r. 30.06.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. 

 

3. Cel Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPPSiW. 
 

Celem ogólnym jest podniesienie jakości współpracy dyrektorów 
szkół / przedszkoli i nauczycieli / nauczycielek w powiecie augustowskim  
przez organizacje i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia. 
 

Cele szczegółowe: 
– Wymania doświadczeń między uczestnikami; 
– Analiza przykładów dobrych praktyk; 
– Poszerzenie kompetencji uczestników; 
– Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół / przedszkoli, 

 dyrektorów i nauczycieli / nauczycielek uczestniczących w sieci; 
– Nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół; 
– Korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 

4. Zakładane 
wskaźniki 
realizacji 
RPSWiS 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji 

RPSWiS  

(np. liczba nauczycieli uczestniczących w pracy sieci, liczba godzin 

warsztatowych z ekspertem, liczba aktywności na platformie). 
 

– do 31 grudnia 2013r. – odbędzie się 1 spotkanie z koordynatorem projektu 
w ramach sieci „Praca z uczniem młodszym”; 

– do 31 grudnia 2013r. – 22 nauczycieli weźmie udział w spotkaniu 
integracyjno – organizacyjnym z koordynatorem sieci; 

– do 10 czerwca 2014r. – odbędą się 2 czterogodzinne spotkania 
warsztatowe prowadzone przez eksperta zewnętrznego; 

– do 10 czerwca 2014r. – uczestnicy sieci dokonają oceny podniesienia 
swoich kompetencji związanych z obszarem tematycznym sieci; 

– do 15 czerwca 2014r. – odbędzie się 1 spotkanie podsumowujące; 
– praca na platformie – zamieszczanie na platformie 22 materiałów 

samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych  
(np. scenariusze zajęć, przykłady dobrych praktyk, itp.); 

– 22 uczestników sieci (dyrektorów, nauczycieli/nauczycielek) stwierdzi 
poprawę współpracy w zakresie objętym funkcjonowaniem sieci. 
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5. Kwartalny 
raport pracy 
sieci 

do 30 września 2013r. 

do 31 grudnia 2013r. 

do 31 marca 2014r. 

do 30 czerwca 2014r. 

6. Monitoring 
produktów 

– ze spotkania z koordynatorem sieci projektu; 
– z 2 spotkań z zewnętrznymi ekspertami; 
– z produktów zamieszczonych na platformie internetowej; 

7. Roczne 
sprawozdanie 
z realizacji 
w ramach sieci 

do 15 czerwca 2014r. 

 
 
 
 
 
 
 

ROCZNY PLAN SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat sieci: PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM NA ZAJĘCIACH KOŁA 
NAUKOWEGO 
1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

30.11.2013r. 30.06.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. 

 

3. Cel Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPPSiW. 
 

Celem ogólnym jest podniesienie jakości współpracy dyrektorów 
szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w powiecie augustowskim przez 
organizacje i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia. 
 

Cele szczegółowe: 
– Wymania doświadczeń między uczestnikami; 
– Analiza przykładów dobrych praktyk; 
– Poszerzenie kompetencji uczestników; 
– Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli, dyrektorów i 

nauczycieli/nauczycielek uczestniczących w sieci; 
– Nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół; 
– Korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
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4. Zakładane 
wskaźniki 
realizacji 
RPSWiS 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji 

RPSWiS  

(np. liczba nauczycieli uczestniczących w pracy sieci, liczba godzin 

warsztatowych z ekspertem, liczba aktywności na platformie). 
 

– do 31 grudnia 2013r. – odbędzie się 1 spotkanie z koordynatorem projektu 
w ramach sieci „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego”; 

– do 31 grudnia 2013r. – 19 nauczycieli weźmie udział w spotkaniu 
integracyjno – organizacyjnym z koordynatorem sieci; 

– do 10 czerwca 2014r. – odbędą się 2 czterogodzinne spotkania warsztatowe 
prowadzone przez eksperta zewnętrznego; 

– do 10 czerwca 2014r. – uczestnicy sieci dokonają oceny podniesienia 
swoich kompetencji związanych z obszarem tematycznym sieci; 

– do 15 czerwca 2014r. – odbędzie się 1 spotkanie podsumowujące; 
– praca na platformie – zamieszczanie na platformie 19 materiałów 

samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych  
(np. scenariusze zajęć, przykłady dobrych praktyk, itp.); 

– 19 uczestników sieci (dyrektorów, nauczycieli/nauczycielek) stwierdzi 
poprawę współpracy w zakresie objętym funkcjonowaniem sieci. 

5. Kwartalny 
raport pracy 
sieci 

do 30 września 2013r. 

do 31 grudnia 2013r. 

do 31 marca 2014r. 

do 30 czerwca 2014r. 

6. Monitoring 
produktów 

– ze spotkania z koordynatorem sieci projektu; 
– z 2 spotkań z zewnętrznymi ekspertami; 
– z produktów zamieszczonych na platformie internetowej; 

7. Roczne 
sprawozdanie 
z realizacji 
w ramach sieci 

do 15 czerwca 2014r. 
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ROCZNY PLAN SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat sieci: PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK (ROK I) – BEZPIECZNY 
INTERNET 
1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

30.11.2013r. 30.06.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. 

 

3. Cel Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPPSiW. 

Celem ogólnym jest podniesienie jakości współpracy dyrektorów 
szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w powiecie augustowskim przez 
organizacje i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia. 
 

Cele szczegółowe: 
– Wymania doświadczeń między uczestnikami; 
– Analiza przykładów dobrych praktyk; 
– Poszerzenie kompetencji uczestników; 
– Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli, dyrektorów i 

nauczycieli/nauczycielek uczestniczących w sieci; 
– Nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół; 
– Korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 

4. Zakładane 
wskaźniki 
realizacji 
RPSWiS 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji 

RPSWiS  

(np. liczba nauczycieli uczestniczących w pracy sieci, liczba godzin 

warsztatowych z ekspertem, liczba aktywności na platformie). 
 

– do 31 grudnia 2013r. – odbędzie się 1 spotkanie z koordynatorem projektu w 
ramach sieci „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – 
bezpieczny Internet”; 

– do 31 grudnia 2013r. – 19 nauczycieli weźmie udział w spotkaniu 
integracyjno – organizacyjnym z koordynatorem sieci; 

– do 10 czerwca 2014r. – odbędą się 2 czterogodzinne spotkania warsztatowe 
prowadzone przez eksperta zewnętrznego; 

– do 10 czerwca 2014r. – uczestnicy sieci dokonają oceny podniesienia swoich 
kompetencji związanych z obszarem tematycznym sieci; 

– do 15 czerwca 2014r. – odbędzie się 1 spotkanie podsumowujące; 
– praca na platformie – zamieszczanie na platformie 19 materiałów 

samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych  
(np. scenariusze zajęć, przykłady dobrych praktyk, itp.); 

– 19 uczestników sieci (dyrektorów, nauczycieli/nauczycielek) stwierdzi 
poprawę współpracy w zakresie objętym funkcjonowaniem sieci. 

5. Kwartalny 
raport pracy 
sieci 

do 30 września 2013r. 

do 31 grudnia 2013r. 

do 31 marca 2014r. 

do 30 czerwca 2014r. 
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6. Monitoring 
produktów 

– ze spotkania z koordynatorem sieci projektu; 
– z 2 spotkań z zewnętrznymi ekspertami; 
– z produktów zamieszczonych na platformie internetowej; 

7. Roczne 
sprawozdanie 
z realizacji 
w ramach sieci 

do 15 czerwca 2014r. 

 
 

ROCZNY PLAN SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat sieci: JAK ROZWIJAĆ TWÓRCZE MYŚLENIE UCZNIÓW? 
1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

30.11.2013r. 30.06.2014r. 

2. Diagnoza 
potrzeby 

Opis zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. 

 

3. Cel Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPPSiW. 

Celem ogólnym jest podniesienie jakości współpracy dyrektorów 
szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w powiecie augustowskim przez 
organizacje i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia. 
Cele szczegółowe: 
– Wymania doświadczeń między uczestnikami; 
– Analiza przykładów dobrych praktyk; 
– Poszerzenie kompetencji uczestników; 
– Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli, dyrektorów 

i nauczycieli / nauczycielek uczestniczących w sieci; 
– Nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół; 
– Korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 

4. Zakładane 
wskaźniki 
realizacji 
RPSWiS 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji 

RPSWiS  

(np. liczba nauczycieli uczestniczących w pracy sieci, liczba godzin 

warsztatowych z ekspertem, liczba aktywności na platformie). 

– do 31 grudnia 2013r. – odbędzie się 1 spotkanie z koordynatorem projektu 
w ramach sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”; 

– do 31 grudnia 2013r. – 20 nauczycieli weźmie udział w spotkaniu 
integracyjno – organizacyjnym z koordynatorem sieci; 

– do 10 czerwca 2014r. – odbędą się 2 czterogodzinne spotkania warsztatowe 
prowadzone przez eksperta zewnętrznego; 

– do 10 czerwca 2014r. – uczestnicy sieci dokonają oceny podniesienia swoich 
kompetencji związanych z obszarem tematycznym sieci; 

– do 15 czerwca 2014r. – odbędzie się 1 spotkanie podsumowujące; 
– praca na platformie – zamieszczanie na platformie 20 materiałów 

samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych  
(np. scenariusze zajęć, przykłady dobrych praktyk, itp.); 

– 20 uczestników sieci (dyrektorów, nauczycieli/nauczycielek) stwierdzi 
poprawę współpracy w zakresie objętym funkcjonowaniem sieci. 
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5. Kwartalny 
raport pracy 
sieci 

do 30 września 2013r. 

do 31 grudnia 2013r. 

do 31 marca 2014r. 

do 30 czerwca 2014r. 

6. Monitoring 
produktów 

– ze spotkania z koordynatorem sieci projektu; 
– z 2 spotkań z zewnętrznymi ekspertami; 
– z produktów zamieszczonych na platformie internetowej; 

7. Roczne 
sprawozdanie 
z realizacji 
w ramach sieci 

do 15 czerwca 2014r. 

 
 

14. Źródło pozyskiwania ekspertów  
uczestniczących w procesie wspomagania w szkołach / przedszkolach  
oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie 
w przetargu nieograniczonym na zadanie „Wybór ekspertów do prowadzenia i realizacji form 

doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe 

i indywidualne w ramach projektu Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie 

augustowskim” dokonało w dniu 12 listopada 2013r. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny 

i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
kierował się kryterium ceny.  
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
wyłoniono dwie firmy do realizacji zadania:  

- Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska;  
Radzie 21, 11-510 Wydminy  

- Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica;  
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok. 

 

Lp. Oferta doskonalenia Firma realizująca ofertę 

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Centrum Rozwoju Prestige,  
Alicja Kraska; Radzie 21,  
11-510 Wydminy 

2. Ocenianie kształtujące. Wyższa Szkoła Administracji 
Publicznej im. S. Staszica  
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6  
15-567 Białystok 

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Centrum Rozwoju Prestige,  
Alicja Kraska  
Radzie 21, 11-510 Wydminy 
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Lp. Oferta doskonalenia Firma realizująca ofertę 

4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. Wyższa Szkoła Administracji 
Publicznej im. S. Staszica  
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6  
15-567 Białystok 

5. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji 
podstawy programowej. 

6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna 
szkoła. 

7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 

8. Budowa koncepcji pracy szkoły. 

9. Praca z uczniem młodszym. 

10. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

11. Rodzice są partnerami szkoły. 

12. Nauczyciel 45+. 

13. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów 
edukacyjnych 

Centrum Rozwoju Prestige,  
Alicja Kraska; Radzie 21,  
11-510 Wydminy 

14. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Wyższa Szkoła Administracji 
Publicznej im. S. Staszica  
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6  
15-567 Białystok 

15. Praca z uczniem młodszym  
(w ramach sieci współpracy i samokształcenia). 

16. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?  
(w ramach sieci współpracy i samokształcenia). 

17. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego 
(w ramach sieci współpracy i samokształcenia). 

18. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny 
Internet.  

 
15. Współpraca z PODN  
 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (PODN), funkcjonujący w ramach 
Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, po dokonaniu analizy tematyki sieci 
współpracy i samokształcenia wskazanych przez szkoły i przedszkola w trakcie diagnozy, ale 
nie przyjętych do realizacji w ramach projektu „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie 
augustowskim”, wzbogacił swoją ofertę szkoleniową o tematykę najliczniej wskazywaną 
przez nauczycieli.  
W roku szkolnym 2013/14 zorganizowane zostaną szkolenia: 

1) dyrektorom szkół na temat:  
– Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 
– Promocja i budowanie wizerunku szkoły.  

2) nauczycielom na temat: 
– Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 
– Nauczyciele pracują zespołowo. 
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Ponadto w PODN będą odbywały się spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy 
i samokształcenia. Udostępnione zostaną nieodpłatnie pomieszczenia oraz sprzęt, dostęp 
do Internetu.  

Wnioski z realizacji działań w roku szkolnym 2013/14 w ramach projektu „Rozwój 
doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” zostaną wykorzystane do planowania 
pracy PODN na rok szkolny 2014/15. 
 
16. Źródła informacji 
 

1) Poradnik dla beneficjenta – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.5. Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół. Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 „Programy 
kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli podporządkowane potrzebom 
w/w podmiotów w obszarach wspomagających szczególnego wsparcia”. 

2) Zakres obowiązków szkolnego organizatora rozwoju edukacji. 
3) Zakres obowiązków koordynatora sieci. 
4) Konsultacje z koordynatorem projektu, szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji 

oraz koordynatorami sieci współpracy i samokształcenia. 
5) Roczne plany wspomagania szkół i przedszkoli. 
6) Protokół przeprowadzonej diagnozy wyboru tematyki 4 sieci z dnia 14.10.2013r. 
7) Roczne plany pracy sieci współpracy i samokształcenia. 
8) Informacja o wyborze oferty w przetargu na zadanie „Wybór ekspertów do prowadzenia 

i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, 
konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu Rozwój doskonalenia 
nauczycieli w powiecie augustowskim”, nr ACE/RDN/16/13 z dnia 12.11.2013r. 

9) Plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum 
Edukacyjnym w Augustowie na rok szkolny 2013/14 – aneks nr 1 z dnia 18.10.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 
Bożenna Kondracka 

Augustów, dn. 06.12.2013r. 
 


