
 

 

 

 

UDZIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAROCINIE W PROJEKCIE 

 

„Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na 
terenie Powiatu Jarocińskiego” 

 

 

 

W listopadzie 2013r. po wielomiesięcznych konsultacjach, Powiat Jarociński podpisał 

umowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na dofinansowanie projektu „Kompleksowy Program 

Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” w ramach 

Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie 

rozwoju szkół. Umowa na dofinansowanie projektu, opracowanego przez Powiat Jarociński, 

opiewa na kwotę 1. 546.000,00zł. Całość realizacji projektu finansowana będzie ze środków 

zewnętrznych, 85% wydatków pokryją środki unijne w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, pozostałe 15% finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa. Projekt 

realizowany będzie do końca czerwca 2015 roku.  

„Kompleksowy Program…” doskonale wpisuje się w nowy system doskonalenia 

nauczycieli gdzie podstawą działań prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jest 

przekonanie, że doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i placówek 

oświatowych, a także podnoszenia jakości kształcenia. - Realizacja projektu ma przygotować 

docelowo szkoły i placówki oświatowe do formy doskonalenia jaką niesie za sobą reforma 

oświaty w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej – stwierdza wicestarosta Mirosław 

Drzazga. 

 
Odbiorcami projektu są przede wszystkim: 

 • dyrektorzy szkół i placówek, którzy otrzymają pomoc zarówno w bieżącym organizowaniu 

pracy szkoły, jak i przygotowaniu się do zmian wprowadzanych w systemie oświaty, 

 • szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach 

działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony 

zgodnie z jej aktualnymi potrzebami, 

 • nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

 • uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w 

rozwoju swoich talentów, 

 • samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i 

placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej. 

 Opis i założenia wyżej wymienionego projektu znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju 

Edukacji www.ore.edu.pl, w zakładce System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. 



 

 

W projekcie biorą udział szkoły/placówki: 

- Przedszkole - 5 placówek 

- Szkoła Podstawowa - 14 placówek 

- Gimnazjum - 7 placówek 

- Szkoła Ponadgimnazjalna - 8 placówek 

RAZEM 34 placówki. 

Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie na dzień dzisiejszy: 530 osób 

Co, za ile? 

Łącznie realizacja powyższych zadań pociągnie za sobą z projektowego budżetu środki w 

wysokości 1.272.940,00zł., co daje dofinansowanie dokształcania w wysokości ponad 

2.401,00zł na każdego nauczyciela uczestniczącego w projekcie. 

Pozostałe 273.060,00zł to koszt zarządzania projektem, na który składa się 

wynagrodzenie koordynatora i menadżera projektu oraz dodatki do wynagrodzeń asystenta 

koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. zamówień publicznych i księgowego 

projektu. W kategorii „Zarządzanie projektem” oszacowane zostały również koszty najmu 

biura na potrzeby projektu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia 

wielofunkcyjnego, usług pocztowych i telekomunikacyjnych i materiałów biurowych.  

 
Ramka 

1.546.000 zł – dofinansowanie na realizację projektu 

37.439 zł – przeznaczone zostanie na realizację dwóch cykli szkoleniowych w każdej ze szkół 

uczestniczących w projekcie  

2.401 zł – przeznaczone zostanie na doskonalenie i dokształcanie każdego nauczyciela 

uczestniczącego w projekcie 

Projekt ten jest realizowany w naszej szkole od  listopada 2013 do czerwca 2015 roku.  

W ramach realizacji projektu zaplanowano działania wspomagające pracę szkół – od 

diagnozy, poprzez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację.  

W tym roku szkolnym nauczyciele   na Radzie Pedagogicznej w dniu 19.01. br. wspólnie 

wybrali obszar do doskonalenia  : „JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄC SUKCES 

EDUKACYJNY?” Został również wyłoniony Zespół Zadaniowy, którego celem było :  

 zdiagnozowanie naszych potrzeb ,  

 wybór tematyki  szkoleń i konsultacji indywidualnych lub grupowych. 

 ustalenie terminów spotkań. 



 

 

W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostyczno – rozwojowego nauczyciele  zgłosili 

potrzebę i chęć doskonalenia  własnych kompetencji w zakresie 

 diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów;  

 indywidualnych strategii uczenia się;  

 metod aktywizujących na lekcjach 
Na bazie powyższych danych powstał  Roczny Plan Wspomagania. 

Zespół Zadaniowy wybrał następujące tematy szkoleniowe; 

Teoretyczne podstawy pojęcia „sukces edukacyjny” – model Monksa i inne. 

Indywidualizacja nauczania- model Inteligencji Wielorakich Garndera. 

Charakterystyka ucznia w gimnazjum. 

Podstawy neurodydaktyki – wnioski płynące z badań nad mózgiem. 

Metoda projektu mentalna jako przykłady metod aktywizujących. 
Emocje jako czynnik stymulujący motywację uczniów do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego 

Ogółem odbyły się dwa cykle spotkań  po 6 godz. dydaktycznych w dniach 21.05.br. oraz  

04.06. br. 

Na spotkaniach konsultacyjnych omawiano następujące zagadnienia: 

Rola świadomości , samopoznania i samooceny ucznia w drodze do sukcesu. 

Rola świadomości , samopoznania i samooceny ucznia w drodze do sukcesu  

Konsultacje indywidualne - coaching 
 

Ogółem nauczyciele wykorzystali  15 godz. konsultacji indywidualnych lub grupowych. 

Szkoleniowcem naszym była p. Magdalena Sokołowska Leger  

We wszystkich działaniach kadrę pedagogiczną wspiera  Szkolny Organizator Rozwoju 

Edukacji - E.Smoczyńska. 

W następnym roku szkolnym zostanie wybrany drugi obszar do doskonalenia. 

  


