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Szanowni Państwo Dyrektorzy  
szkół/ przedszkoli/ placówek 

 

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny proponujemy kompleksowe wspomaganie roz-
woju szkoły/placówki. Nasza propozycja może obejmować kilka działań, które podejmiemy  wspólnie 
z nauczycielami.  Kluczowe to: 

 pomoc w diagnozowaniu potrzeb i pracy szkoły lub placówki,  

 określenie działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 

 realizacja zaplanowanych form wspomagania, 

 wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji wspomagania. 
 
W minionym roku pracowaliśmy w podobny sposób, z powodzeniem, z kilkunastoma szkołami.  
W tym roku również przygotowaliśmy ofertę kompleksowego wspomagania do wybranych 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 półrocze.  Wspomaganie  
realizowane jest w placówce i daje  szansę doskonalenia ważnych dla szkoły obszarów, a tym samym 
przyczynia się do działań  rozwojowych i projakościowych – ukierunkowanych na efekt. 

   
Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. Wystarczy wypełnić  
i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu Informatora. Można zapropono-
wać 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 

Jak budować markę szkoły w oparciu o zasoby lokalne 
 

cele  
wspomagania: 

 doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej i pozostałej w zakresie 
budowania dobrego wizerunku szkoły 

  wdrożenie działań związanych z tworzeniem marki szkoły jako nowo-
czesnej strategii w modelowaniu edukacji 

  
  

Rodzaj formy Temat 
Ilość  

godzin 
Kwota 

PLN 
Seminarium z dyrek-
torem i zespołem 
nauczycieli 

Diagnoza sytuacji marketingowej szkoły w środowisku 
lokalnym 

5 350  

Szkolenie Rady peda-
gogicznej  

Marka szkoły, czym jest i dlaczego potrzebne jest dzi-
siaj jej budowanie? 

5 750 

Seminarium  Opracowanie projektu budowania (doskonalenia) 
marki szkoły 

10 350 

Seminarium Plan wdrożenia stałych elementów składających się  
na identyfikowanie pożądanego wizerunku szkoły    

5 350 

Debata społeczna  Ewaluacja projektu wspomagania   3 300 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 28 godzin 
 

Koordynator  projektu: Ewa Marciniak-Kulka  
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 

OFERTA DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów – wspieranie pracy  
wychowawców klas 

 

cele  
wspomagania: 

 Integracja społeczności szkolnej wokół działań wychowawczych 

 Przeciwdziałanie konfliktom i zagrożeniom rozwojowym poprzez upo-
wszechnianie problematyki zajęć wychowawczych 

 Promowanie metod i technik pracy wzbogacających kompetencje zawodo-
we nauczyciela (rozmowa interwencyjna, techniki arteterapeutyczne) 

 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 
Rozmowa diagno-
styczna z dyrekto-
rem szkoły 

Analiza bieżących zagadnień, przygotowanie narzędzi do 
diagnozy potrzeb i zasobów szkoły 

3 bezpłatnie 

Seminarium 
w radzie  
pedagogicznej 

Analiza wyników prowadzonych diagnoz, ewaluacji zajęć, 
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej 

5 bezpłatnie 

Szkolenie  
dla grona  
pedagogicznego 

Postawy – struktura, procesy warunkujące rozwój. Jak 
uczyć dzieci odpowiedzialności? Praca z uczniami z zabu-
rzeniami zachowania i emocji na poziomie klasy 

5 750 PLN 

Szkolenie  
dla grona  
pedagogicznego 

Skuteczny wychowawca – strategie pracy służące kształ-
towaniu i wdrażania wśród uczniów pożądanych postaw. 
Problematyka „godzin wychowawczych” – szacunek, za-
pobieganie agresji 

6 900 PLN 

Konsultacje  
indywidualne 
on-line 

Konsultacje dotyczące sporządzonych przez członków gro-
na pedagogicznego projektów działań szkolnych w obsza-
rze kształtowania postaw uczniowskich 

6 bezpłatnie 

Szkolenie dla 
grona  
pedagogicznego 

Metody i techniki arteterapii w pracy wychowawczej. Dzia-
łania praktyczne 

5 750 PLN 

Spotkanie  
w radzie  
pedagogicznej 

Ocena efektów wspomagania. Planowanie działań rozwo-
jowych 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 34 godziny 
 

Koordynator  projektu: Ewa Ruszkowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 

OFERTA DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Nowa podstawa programowa  drogowskazem do efektywnej pracy  
dydaktycznej i skutecznych działań wychowawczo – profilaktycznych 

  

cele  
wspomagania: 

 Zapoznanie nauczycieli z ideą zmian w egzaminie zewnętrznym  oraz wpły-
wem tych zmian na organizację procesu kształcenia 

 Zaplanowanie elementów pracy szkoły wynikających z wdrażania nowej pod-
stawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego 

 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez opracowanie strategii po-
stępowania w uczniem sprawiającym problemy wychowawcze oraz prowa-
dzenie skutecznej diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę 

 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Rozmowa  
diagnostyczna  
z dyrektorem szkoły 

Analiza potrzeb edukacyjnych szkoły. Identyfikacja ob-
szarów wspomagania. Zaplanowanie działań w procesie 
wspomagania 

2 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Nowy egzamin po szkole podstawowej  – nowe wyzwa-
nia dla szkoły i nauczycieli 

5 750 PLN 

Konsultacje indywi-
dualne lub semina-
rium z zespołem 
zadaniowym 

Jak lepiej przygotować uczniów do spełnienia wymagań 
nowej podstawy programowej w kontekście egzaminu 
po szkole podstawowej? - giełda pomysłów 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Uczeń w wieku dorastania, jak wykorzystać jego poten-
cjał rozwojowy. Strategie pracy nauczyciela. 
Powołanie zespołu zadaniowego 

5 750 PLN 

Konsultacje  
indywidualne  
(on-line) 

Praca z tzw. uczniem trudnym. Diagnoza potrzeb, pla-
nowanie bieżącej pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej 

3 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych opisanych  
w nowej podstawie programowej jako wspólna odpo-
wiedzialność nauczycieli 

5 750 PLN 

Seminarium w ze-
spole zadaniowym 

Nowa podstawa programowa a program wychowaw-
czo-profilaktyczny szkoły. Diagnoza czynników ryzyka  
i czynników chroniących 

4 bezpłatnie 

Konsultacje  
indywidualne  
(on-line) 

Prowadzenie diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę 
w szkole – projekty narzędzi, zbieranie i porządkowa 
nie wyników, formułowanie wniosków z badań 

4 bezpłatnie 

Warsztat z zespołem 
zadaniowym. 
Spotkanie z radą 
pedagogiczną 

Formułowanie zaleceń  do programu wychowawczo-
profilaktycznego (2017/2018) po przeprowadzonej dia-
gnozie. Nowa podstawa programowa po roku realizacji - 
podsumowanie procesu wspomagania 

3 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 35 godzin 
 

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

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

cele  
wspomagania: 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie uczenia się uczniów 

  Zdobycie umiejętności w zakresie budowania konstruktywnego społecznego 
środowiska uczenia się. Zastosowanie na lekcjach nowych rozwiązań dydak-
tycznych w zakresie aranżacji środowiska sprzyjającego uczeniu się uczniów 

 Doskonalenie procesu oceniania w kontekście motywowania uczniów, 
udzielania informacji zwrotnych, samooceny. 

 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 
Konsultacja  
indywidualna  
z dyrektorem szkoły 

Ustalenie warunków realizacji wspomagania i jego kon-
kretnych efektów. Uzgodnienie  koncepcji wspomagania 
w tym form wspomagania 

2 150 PLN 

Spotkanie  
diagnostyczne 

Spotkanie z zespołem nauczycieli: pogłębiona diagnoza 
w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji  
uczenia się 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej  

Na czym polega proces uczenia się w świetle psychologii 
poznawczej, motywacji i neurobiologii? Konstruktywna 
komunikacja nauczyciel – uczeń 

5 750 PLN 

Szkolenie rady  
pedagogicznej  

Metody pracy wpływające na efektywność uczenia się 
uczniów, możliwości rozwojowe uczniów, stymulowanie 
aktywności twórczej uczniów 

5 750 PLN 

Konsultacje indywi-
dualne /zespołowe 

Wdrażanie do praktyki rozwiązań  dydaktycznych wspie-
rających uczenie się (motywowanie uczniów, udzielanie 
informacji zwrotnej, samoocena) 

5 bezpłatnie 

Seminarium podsu-
mowujące 

Przykładowe rozwiązania odzwierciedlające praktykę 
pedagogiczną w zakresie organizowania uczenia się 
uczniów. Jaka zmiana dokonała się po stronie nauczy-
ciela i ucznia? 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 25  godzin 
 

Koordynator  projektu: Jadwiga Wysocka 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się przepustką  
do życiowego sukcesu ucznia 

 

cele  
wspomagania: 

 Integracja społeczności szkolnej na rzecz rozwijania u uczniów kompetencji 
społecznych i umiejętności uczenia się 

  Doskonalenie umiejętności wychowawczych i metodycznych związanych ze wspie-
raniem uczniów w procesie uczenia się i rozwijania kompetencji społecznych 

  Wypracowanie rozwiązań i elementów pracy szkoły wynikających z tematyki 
wspomagania 

  
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 
Rozmowa diagno-

styczna z dyrekto-

rem szkoły 

Analiza potrzeb edukacyjnych szkoły. Pogłębiona identyfi-
kacja obszarów wspomagania. Szczegółowe zaplanowanie 
działań w procesie wspomagania 

2 bezpłatnie 

Szkolenie rady 

pedagogicznej 

Samorządność uczniowska – konieczność czy szansa. 
Kompetencje interpersonalne a zaangażowanie uczniów 
na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

5 750 PLN 

Szkolenie rady 

pedagogicznej 

Kształtowanie postaw prospołecznych na poziomie pracy 
z klasą. Jak uczyć uczniów odpowiedzialności? 

5 750 PLN 

Konsultacje zbio-
rowe i /lub indy-
widualne 

Praca z klasą i z samorządem uczniowskim. Planowanie, 
wypracowanie i konsultowanie działań służących zmianie 

5 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Uczenie się uczniów – teoria i praktyka. Organizowanie 
procesu uczenia się  

5 750 PLN 

Seminarium  
z zespołem  
zadaniowym 

Planowanie działań wspierających uczenie się uczniów  
w wymiarze przedmiotowym i ponadprzedmiotowym 

5 bezpłatnie 

Spotkanie z radą 
pedagogiczną 

Współpraca w zespole nauczycieli jako podstawa  
do wprowadzania zmian.  Podsumowanie procesu wspo-
magania 

3 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 30 godzin 
 

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

 

Droga do sukcesu edukacyjnego, czyli jak przygotować uczniów do spełnienia  

wymagań nowej podstawy programowej w kontekście egzaminu po ósmej klasie 

 

cele  
wspomagania: 

 Zapoznanie nauczycieli z ideą zmian w egzaminie zewnętrznym oraz ich wpły-
wem na organizację procesu kształcenia 

  Przygotowanie nauczycieli do stosowania metod i technik sprzyjających lepsze-
mu przygotowaniu uczniów do egzaminu zewnętrznego 

  Zaplanowanie elementów pracy szkoły wynikających z wdrażanych zmian orga-

nizacyjnych i programowych w szkole 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Rozmowa diagno-
styczna z dyrekto-
rem szkoły 

Analiza potrzeb edukacyjnych szkoły. Pogłębiona 
identyfikacja obszarów wspomagania. Szczegółowe 
zaplanowanie działań w procesie wspomagania 

1 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nowy egzamin po szkole podstawowej  – nowe wy-
zwania dla szkoły i nauczycieli 

5 750 PLN 

Seminarium  
z zespołem  
zadaniowym 

Jak lepiej przygotować uczniów do spełnienia wyma-
gań nowej podstawy programowej w kontekście eg-
zaminu po szkole podstawowej? - giełda pomysłów 

5 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

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

5 750 PLN 

Seminarium  
z zespołem  
zadaniowym 

Działania uwzględniające wykorzystanie narzędzi TOC 
w realizacji nowej podstawy programowej i przygo-
towaniu uczniów do egzaminu 

5 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 5 750 PLN 

Spotkanie z radą 
pedagogiczną 

Współpraca w zespole nauczycieli jako podstawa  
do wprowadzania zmian.  Podsumowanie procesu 
wspomagania 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 30 godzin 
 

Koordynator  projektu: Wiesława Chlebowska 
 
 
 
 
 
 
 
 


