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Szanowni Państwo Dyrektorzy  
szkół/przedszkoli/innych placówek 

 

W tym roku po raz kolejny proponujemy Państwu oferty kompleksowego wspomaga-
nia rozwoju szkoły/placówki. Nasza oferta może obejmować kilka działań, które pracown icy 
Ośrodka będą podejmowali wspólnie ze szkoła/placówką.  

W ubiegłym roku pracowaliśmy w podobny sposób z kilkunastoma szkołami. 
W tym roku również przygotowaliśmy kilka ofert  kompleksowego wspomagania do wybra-
nych obszarów działalności szkoły/placówki.  

Taka forma wspólnej pracy nie będzie dla Państwa obciążająca. Może być rozłożona 
w czasie, na przykład zaplanowana na cały rok szkolny lub jeden semestr.  Wspomaganie  
realizowane jest u Państwa w placówce i daje  szansę rozwiązania ważnych dla szkoły pro-
blemów, a tym samym przyczynia się do działań  rozwojowych i projakościowych. 

  Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. 
Wystarczy wypełnić i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu 
informatora. Można zaproponować własny obszar tematyczny, wtedy pomożemy Państwu 
ustalić szczegółowy zakres wspomagania.  

 
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji kompleksowego wspomagania szkoły w sytuacji,  gdy 
szkoła ma już zdiagnozowany obszar, w którym chce się rozwijać.  
 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się  
 

cele  
wspomagania: 

 Zdiagnozowanie możliwości i potrzeb w zakresie organizowania ucze-
nia się uczniów w szkole 

  Zaplanowanie działań wspomagających 
  Wypracowanie przykładowych rozwiązań w zakresie organizowania 

procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów 
  

 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Seminarium  
Diagnoza w obszarze organizowania warunków ucze-
nia się w szkole 

5x2 300 PLN 

Szkolenie RP 
Organizowanie edukacji szkolnej w sposób sprzyjający 
uczeniu się uczniów 

5 750 PLN 

Seminarium   
Wypracowanie i upowszechnienie narządzi organizo-
wania edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się 
uczniów 

5x2 300 PLN 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 25 godzin/1350 PLN 
 

Kierownik projektu: Ewa Marciniak-Kulka lub Olgierd Neyman  
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Wspieranie wychowawczej roli szkoły 
 

cele  
wspomagania: 

 Wsparcie nauczycieli i rodziców w obszarze diagnoz w sferze wycho-
wawczej szkoły 

 Stworzenie warunków do odkrywania obszarów i metod pracy, będą-
cych inspiracją do rozwoju, zarówno dla uczniów, jak i rodziców i na-
uczycieli 

 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły  
  
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja indywi-

dualna z dyrekto-

rem szkoły 

Analiza wyników prowadzonych diagnoz, ewaluacji 

zajęć, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej 
3 bezpłatnie 

Szkolenie rady  

pedagogicznej 

Wspieranie ucznia w rozwoju. Osoba nauczyciela  

a efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej. Powo-

łanie zespołu zadaniowego 

5 750 PLN 

seminarium  
dla zespołu  
zadaniowego 
(min. 7 osób) 

Identyfikacja potrzeb rozwojowych w sferze wycho-

wawczej szkoły. Planowanie działań służących zmianie 
4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Działania pozalekcyjne szkoły kształtujące postawy 
prospołeczne (SU, rówieśniczy mediatorzy,  
wolontariat) 

5 750 PLN 

Konsultacje 
indywidualne  

Konsultacje dotyczące sporządzonych przez członków 
zespołu zadaniowego projektów działań szkolnych 

4 bezpłatnie 

Seminarium 

Wychowawczy dialog z rodzicami i współpraca  
w działaniach wychowawczo – profilaktycznych. Mo-
dyfikacja dotychczasowych działań rodziców i nauczy-
cieli w szkole 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Żeby uczniowi chciało się chcieć. Co wpływa na mo-
tywację ucznia do nauki lub zmiany w zachowaniu? 
Skuteczne strategie w pracy dorosłego 

5 750 PLN 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Ocena efektów wspomagania; diagnoza potrzeb  
i planowanie kolejnych zmian 

4 600 PLN 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 34 godziny/2850 PLN 
 

Kierownik projektu: Ewa Ruszkowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Razem na rzecz rozwoju – wykorzystanie przez szkołę wyników i wniosków  
z nadzoru pedagogicznego 

 

cele wspoma-

gania: 

 przygotowanie rady pedagogicznej do realizacji kompetencji zapisanej 
w art.41 ust.1 pkt 6 Ustawy o systemie oświaty oraz w art.70 ust.1 pkt 6 
Ustawy Prawo Oświatowe 

 zaplanowanie elementów pracy szkoły/placówki wynikającej z realizacji 
wniosków z nadzoru pedagogicznego 

  opracowanie planu działań uwzględniającego wnioski z nadzoru pedago-
gicznego i jego monitorowanie 

 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja indywi-
dualna z dyrekto-
rem szkoły 

Analiza dokumentacji z nadzoru pedagogicznego pro-
wadzonego w szkole w ubiegłym roku szkolnym; Ana-
liza merytoryczna i formalna wniosków z nadzoru 

 

3  

 

bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego – i co dalej? Spo-
soby wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicz-
nego. Rekomendacje do szkolnego planu działań 

 

4  

 

600 PLN 

Warsztat z zespo-
łem zadaniowym    
(7-10 osób) 

Szkolny plan działań uwzględniający wykorzystanie 
wniosków z nadzoru pedagogicznego – wypracowanie 
celów, zadań, sposobów realizacji, harmonogramów 
działania, diagnoza potrzeb w zakresie podejmowa-
nych działań, itp. 

 

10  

(2X5) 

bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Realizacja potrzeb edukacyjnych rady pedagogicznej 
wynikających ze szkolnego planu działania 

2x4  2x600 PLN 

Warsztat z zespo-
łem zadaniowym    
(7-10 osób) 

Jak przebiega realizacja zaplanowanych działań? – 
refleksja nad realizacją wyznaczonych zadań, proble-
my i sukcesy realizacji, dotychczasowe efekty, itp. 

5  bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Razem na rzecz rozwoju - podsumowanie realizacji 

szkolnego planu działania – ocena efektów, określenie 

słabych i mocnych  stron. Podsumowanie procesu 

wspomagania 

4 600 PLN 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania –  34 godziny/2400 PLN 
 

Kierownik projektu: Ilona Lewandowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów – wspieranie pracy  
wychowawców klas 

 

cele  
wspomagania: 

 

 Integracja społeczności szkolnej wokół działań wychowawczych 

 Wypracowanie wraz z zespołem nauczycieli rozwiązań służących bu-
dowaniu wzajemnego szacunku, uczniowskiej wiary w siebie, akcep-
tacji siebie i innych oraz poszerzaniu samoświadomości uczniów  
i kształtowaniu postaw 

 Przeciwdziałanie konfliktom i zagrożeniom poprzez upowszechnianie 
określonej tematyki zajęć wychowawczych 

  
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja indywi-
dualna z dyr. szkoły 

Analiza wyników prowadzonych diagnoz i ewaluacji. 
Ewentualnie przygotowanie narzędzi do diagnozy 
potrzeb i zasobów 

3 bezpłatnie 

seminarium  
dla zespołu  
zadaniowego 
(min. 7 osób) 

Identyfikacja potrzeb rozwojowych w sferze wycho-
wawczej szkoły. Planowanie działań służących zmianie 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Kształtowanie postaw prospołecznych. Jak uczyć 
uczniów odpowiedzialności? Przeciwdziałanie agresji 
słownej i fizycznej w szkole 

5 750 PLN 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Skuteczny wychowawca – strategie pracy służące 
kształtowaniu i wdrażania wśród uczniów pożądanych 
postaw. Problematyka „godzin wychowawczych” – 
szacunek, zapobieganie agresji 

6 900 PLN 

Konsultacje  
indywidualne  

Konsultacje dotyczące sporządzonych przez członków 
grona pedagogicznego projektów działań szkolnych  
w obszarze kształtowania postaw uczniowskich i za-
pobieganiu agresji 

5 
 

bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Formy i sposoby pracy z uczniem trudnym – rozwija-
nie umiejętności profesjonalnych nauczycieli. Metoda 
7 kroków interwencyjnych D. Olweusa 

5 750 PLN 

Seminarium  
w radzie  
pedagogicznej 

 Ocena efektów wspomagania. Planowanie działań 
rozwojowych 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 32 godziny/2400 PLN 
Kierownik projektu: Ewa Ruszkowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY 
OFERTA DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Droga do sukcesu edukacyjnego, czyli jak przygotować uczniów do spełnienia 
wymagań nowej podstawy programowej 

 

cele wspoma-

gania: 

 zapoznanie nauczycieli z ideą zmian w podstawie programowej oraz 
wpływem tych zmian na organizację procesu kształcenia 

 przygotowanie nauczycieli do stosowania metod i technik pracy sprzyja-
jących realizacji nowej podstawy programowej 

 zaplanowanie elementów pracy szkoły wynikających z wdrażania zmian 
organizacyjnych i programowych w szkole 

  

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja 
indywidualna  
z dyrektorem 

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Doprecy-
zowanie założeń i przebiegu procesu wspomagania 

2  bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Zmiany i kontynuacje, czyli wdrażanie od roku szkol-
nego 2017/2018 nowej podstawy programowej  
w szkole podstawowej  

4  600 PLN 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 4  600 PLN 

Warsztat  
z zespołem  
zadaniowym  
(7-10 osób) 

Działania uwzględniające wykorzystanie  badań i eks-
perymentów uczniowskich w realizacji nowej pod-
stawy programowej 

4  bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejęt-
ność czytania i logicznego myślenia 

4  600 PLN 

Warsztat  
z zespołem  
zadaniowym  
(7-10 osób) 

Działania uwzględniające wykorzystanie narzędzi TOC 
w realizacji nowej podstawy programowej 

4  bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nowa formuła egzaminu po ośmioletniej szkole pod-
stawowej w kontekście przygotowania uczniów do 
spełniania wymagań nowej podstawy programowej 

4  600 PLN 

Spotkanie  
w radzie  
pedagogicznej 

Wdrażanie nowej podstawy programowej – refleksja 
po roku realizacji. Podsumowanie efektów wspoma-
gania 

4  bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania –  30 godzin/2400 PLN 
Kierownik projektu: Ilona Lewandowska 
 
 
 


