
 
 

Projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół 

powiatu wołowskiego - współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 3.5 

Powiat Wołowski jako jeden z pierwszych powiatów w Polsce rozpoczął z dniem  
1 stycznia 2013 r. realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli 
drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”. Projekt współfinansowany był przez Unię 
Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół.  

 Wartość projektu to 1,6 mln zł.  
 Okres realizacji: 01.01.2013 –31.12.2014 

Pod względem merytorycznym projekt „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli 
drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” realizowany był przez Powiatowe 
Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.  

Celem głównym projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu 
doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wołowskim poprzez stworzenie planów 
wspomagania szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego 
wsparcia. 

Cele szczegółowe:  
 Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli 

w Powiecie Wołowskim od 01.01.2013 do 31.12.2014 

 Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/ 
przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/ 
przedszkola. 

 Wzrost kompetencji dyrektorów/ wicedyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie 

przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli 

 Podniesienie jakości współpracy dyrektorów/wicedyrektorów szkół/przedszkoli 

i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

Zadania w ramach projektu: 
1. Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania. 

2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach (Roczne Plany 

Wspomagania) 

3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia (Sieci Współpracy i 

Samokształcenia). 

4. Organizacja konferencji. 

 
Projektem objętych zostało 37 typów placówek z terenu Powiatu Wołowskiego: 

  6 przedszkoli 

 15 szkół podstawowych 

 9 szkół gimnazjalnych  

 7 szkół ponadgimnazjalnych  



 
 

Beneficjenci: 
 nauczyciele – plan 435/realizacja 600 
 w tym dyrektorzy – plan 28/ realizacja 34 
 

W ramach projektu zrealizowane zostały 333 formy doskonalenia RPW w tym:  

- 111 szkoleniowych rad pedagogicznych, 

- 111 warsztatów 

- 111 konsultacji metodycznych.  

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:  

Na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Nr 117/332/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w ramach 

projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu 

wołowskiego zostały powołane cztery lokalne sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli: 

1.        Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli  

2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów: Nauczyciele pracują 

zespołowo 

3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki: Jak wspierać 

dziecko w uczeniu się matematyki? 

4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców 

 
W ramach projektu odbyło się 36 spotkań sieci współpracy i samokształcenia w których 
uczestniczyło 120 osób. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 


