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1. Wprowadzenie 

1.1.  Podstawy prawne 
 

Powiat Sejneński przystąpił do realizacji projektu wdrożeniowego na mocy: 

 

 Uchwały nr 134/13 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie 
przystąpienia Powiatu Sejneńskiego do realizacji projektu pn. „Nowy system doskonalenia 
nauczycieli w powiecie sejneńskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, 

 Umowy o dofinansowanie projektu, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00 z dnia  
5 grudnia 2013 r. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”. 
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2. Założenia Powiatowego Projektu Wdrożeniowego 

2.1.  Cele projektu 
 
Cel główny:  
Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Sejneńskim poprzez 
wdrożenie kompleksowych planów wspomagania 15 szkół i 2 przedszkoli w okresie od 1 listopada 
2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. 
 

Cele szczegółowe projektu:  

 poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez 
wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/ przedszkola w 15 szkołach oraz  
2 przedszkolach w okresie od listopada 2013 r. do sierpnia 2015 r., 

 wzrost kompetencji 17 dyrektorów/ wicedyrektorów szkół/ przedszkoli w zakresie 
przeprowadzenia diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli w okresie 
od listopada 2013 r. do sierpnia 2015 r. 

 poprawa współpracy dyrektorów/ wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli poprzez 
organizację sieci współpracy i samokształcenia w okresie od listopada 2013 r. do sierpnia 
2015 r. 

 
Celem realizacji projektu jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli  

i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły/ przedszkola. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne 
sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju 
Edukacji w Warszawie (ORE) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół”, z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzmacnianie systemu wspierania nauczycieli i doradztwa 
metodycznego”.  
 
 Do najważniejszych założeń zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  
i wspomagania szkół/ przedszkoli należą:  
 prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

szkoły/przedszkola, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez 
realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian  
do szkolnej/ przedszkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań); 

 pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej/ przedszkolnej wiedzy i umiejętności nabytych 
przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; 

 lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji 
działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej  
i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół; 

 organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół/ przedszkoli na terenie 
powiatu. 

 
Doskonalenie nauczycieli powinno być traktowane jako element wspomagania służący 

szkole/ przedszkolu, polegający na motywowaniu nauczycieli do dalszego 
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kształcenia w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli, dostarczaniu 
odpowiedniej oferty szkoleń i ich organizowaniu. 
 
W ramach projektu systemowego zostaną przygotowane: 

 34 oferty doskonalenia,  
 4 tematy sieci współpracy i samokształcenia, 
 450 h warsztatów, 
 840 h konsultacji grupowych i indywidualnych, 

 
2.2.  Grupa docelowa 

 
W projekcie uczestniczą 2 przedszkola i 15 szkół różnych typów i rodzajów mających siedzibę 

na terenie gmin powiatu sejneńskiego, tj. gminy Sejny, gminy Giby, gminy Puńsk, gminy Krasnopol 
oraz miasta Sejny. 
 Rekrutację do projektu przeprowadzono na początku realizacji projektu: od listopada 2013 r. 
do grudnia 2013 r. Ogółem w roku szkolnym 2013/2014 zgłosiły się 263 osoby (160 osób z listy 
podstawowej oraz 103 z listy rezerwowej). W roku szkolnym 2014/2015 uwzględniając fakt,  
iż niektórzy nauczyciele przebywają na urlopach, zwolnieniach lekarskich, zrezygnowali  
z udziału w projekcie, bądź dołączyli to udziału w projekcie lista główna liczy 170 osób (w szkoleniach 
uczestniczy 160 osób) zaś lista rezerwowa 98 osób.  
 
 
Tabela 1. Przedszkola: 
 
* stan w roku szkolnym 2013/2014 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogic

znej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 

Przedszkole 
Samorządowe z Polskim 

i Litewskim Językiem 
Nauczania w Puńsku 

Puńsk 
Alicja 

Wołyniec 
9 4+3 0 7 

2. 
Przedszkole Miejskie Nr 

1 w Sejnach 
Sejny 

Beata 
Dźwilewska 

10 10 0 10 

 OGÓŁEM 19 17 0 17 

 
 
* stan w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogic

znej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 

Przedszkole 
Samorządowe z Polskim 

i Litewskim Językiem 
Nauczania w Puńsku 

Puńsk 
Alicja 

Wołyniec 
11 4+3 0 7 
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2. 
Przedszkole Miejskie im. 

Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Sejnach 

Sejny 
Beata 

Dźwilewska 
10 10 0 10 

 OGÓŁEM 21 17 0 17 

 
 
Tabela 2. Szkoły Podstawowe: 
 
* stan w roku szkolnym 2013/2014 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogi

cznej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 

Zespół Szkół w 
Krasnopolu: Szkoła 

Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Krasnopolu 

Krasnopol 
Grażyna 
Ogórkis 

17 9+5 3+1 18 

2. 

Zespół Szkół z Polskim i 
Litewskim Językiem 
Nauczania: Szkoła 

Podstawowa z Polskim i 
Litewskim Językiem 

Nauczania im. Dariusa i 
Girenasa 

Puńsk Jan Wydra 32 16+14 0+1 31 

3. 
Szkoła Podstawowa w 

Poćkunach 
Poćkuny 

Stanisława 
Gołąbek 

11 6+3 1 10 

4. 
Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w 

Krasnowie 
Krasnowo 

Barbara 
Nowikowska 

9 8 1 9 

5. 

Szkoła Podstawowa im. 
mjr. Henryka 

Dobrzańskiego ”Hubala” 
w Sejnach 

Sejny 
Bożena 

Twardowska 
34 5+22 0+5 32 

6. 
Szkoła Podstawowa w 

Gibach 
Giby 

Alicja 
Janczewska 

12 8+3 0 11 

7. 
Szkoła Podstawowa w 

Karolinie 
Karolin 

Lucyna 
Fidrych 

9 4+5 0 9 

 OGÓŁEM 124 108 12 120 

 
* stan w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogi

cznej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 
Zespół Szkół w 

Krasnopolu: Szkoła 
Podstawowa im. Jana 

Krasnopol 
Grażyna 
Ogórkis 

20 10+4 3+1 18 
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Pawła II w Krasnopolu 

2. 

Zespół Szkół z Polskim i 
Litewskim Językiem 
Nauczania: Szkoła 

Podstawowa z Polskim i 
Litewskim Językiem 

Nauczania im. Dariusa i 
Girenasa 

Puńsk Jan Wydra 34 16+14 0+1 31 

3. 
Szkoła Podstawowa w 

Poćkunach 
Poćkuny 

Stanisława 
Gołąbek 

12 6+4 1+0 11 

4. 
Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w 

Krasnowie 
Krasnowo 

Barbara 
Nowikowska 

10 7 1 8 

5. 

Szkoła Podstawowa im. 
mjr. Henryka 

Dobrzańskiego ”Hubala” 
w Sejnach 

Sejny 
Bożena 

Twardowska 
34 5+20 0+5 30 

6. 
Szkoła Podstawowa w 

Gibach 
Giby 

Alicja 
Janczewska 

12 8+3 0 11 

7. 
Szkoła Podstawowa w 

Karolinie 
Karolin 

Lucyna 
Fidrych 

9 4+5 0 9 

 OGÓŁEM 131 106 12 118 

 
Tabela 3. Gimnazja: 
 
* stan w roku szkolnym 2013/2014 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogic

znej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 
Zespół Szkół w 

Krasnopolu: Gimnazjum 
w Krasnopolu 

Krasnopol 
Grażyna 
Ogórkis 

13 6+1 1+1 9 

2. 

Zespół Szkół z Polskim i 
Litewskim Językiem 

Nauczania: Gimnazjum 
z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 

Puńsk Jan Wydra 21 5+3 1+1 10 

3. 
Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II 
w Sejnach 

Sejny 
Marian 
Cezary 

Teodorowski 
23 13+2 4 19 

4. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących: 

Gimnazjum nr 2 
w Sejnach 

Sejny 
Andrzej 

Małkiński 
6 6 0 6 

5. 
Gimnazjum 
w Gibach 

Giby 
Katarzyna 
Milewska 

12 6+5 1 12 

 OGÓŁEM 75 47 9 56 
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* stan w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogic

znej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 
Zespół Szkół w 

Krasnopolu: Gimnazjum 
w Krasnopolu 

Krasnopol 
Grażyna 
Ogórkis 

11 7+0 1+1 9 

2. 

Zespół Szkół z Polskim i 
Litewskim Językiem 

Nauczania: Gimnazjum 
z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 

Puńsk Jan Wydra 20 6+3 1+1 11 

3. 
Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II 
w Sejnach 

Sejny 
Marian 
Cezary 

Teodorowski 
25 13+2 4 19 

4. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących: 

Gimnazjum nr 2 
w Sejnach 

Sejny 
Andrzej 

Małkiński 
6 5 0 5 

5. 
Gimnazjum 
w Gibach 

Giby 
Katarzyna 
Milewska 

15 6+5 1 12 

 OGÓŁEM 77 47 9 56 

 
 
Tabela 4. Szkoły Ponadgimnazjalne: 
 
* stan w roku szkolnym 2013/2014 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogic

znej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 

Liceum Ogólnokształcące 
z Litewskim Językiem 

Nauczania im. 11 Marca w 
Puńsku 

Puńsk 
Irena 

Marcinkiewicz 
18 9+4 2+3 18 

2. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 

Sejnach Liceum 
Ogólnokształcące im. 

Szymona Konarskiego w 
Sejnach 

Sejny 
Andrzej 

Małkiński 
38 14+4 5+1 24 

3. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. 

S. Staszica w Sejnach 
Technikum 

Sejny Henryk Wydra 37 6+8 6+3 23 

 OGÓŁEM 93 45 20 65 
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* stan w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli 

w radzie 
pedagogic

znej* 

korzystających ze szkoleń w 
ramach rocznego planu 

wspomagania 

K M Razem 

1. 

Liceum Ogólnokształcące 
z Litewskim Językiem 

Nauczania im. 11 Marca w 
Puńsku 

Puńsk 
Irena 

Marcinkiewicz 
19 8+2 2+3 15 

2. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 

Sejnach Liceum 
Ogólnokształcące im. 

Szymona Konarskiego w 
Sejnach 

Sejny 
Andrzej 

Małkiński 
34 14+3 5+1 23 

3. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. 

S. Staszica w Sejnach 
Technikum 

Sejny Henryk Wydra 41 6+8 5+3 22 

 OGÓŁEM 94 41 19 60 

 
W wyżej wymienionych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2013/2014 pracowało łącznie: 311 
nauczycieli, zaś w roku szkolnym 2014/2015 pracuje 323 nauczycieli. Rekrutację do projektu 
przeprowadzono na początku realizacji projektu: od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.  
W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych pierwszeństwo do udziału w projekcie miały 
osoby spełniające poniższe kryterium: 
- pierwszeństwo mają nauczyciele/ -lki uczestniczący w nie więcej niż w 3 szkoleniach w roku 
szkolnym 2011/2012 (tj. rzadko podejmujący szkolenie zawodowe), następnie opiekunom Samorządu 
Uczniowskiego, następnie psychologom/ pedagogom. 

 
Na tej podstawie stworzona została w roku szkolnym 2013/2014 lista podstawowa, na której było 
160 nauczycieli (135K, 25M) oraz lista rezerwowa z 103 nauczycielami (87K, 16M). W roku szkolnym 
2014/2015 niektórzy z nauczycieli przebywają na zwolnieniach lekarskich, urlopach dla poratowania 
zdrowia skutkiem czego zmniejszyła się liczba nauczycieli na liście rezerwowej gdyż przeniesiono ich 
na listę główną. Trzy nauczycielki zrezygnowały z udziału w projekcie. Obecnie na liście głównej jest 
170 osób (145K, 25M), z których w szkoleniach uczestniczy 160 osób, a na liście rezerwowej 98 osób 
(81K, 17M), z których 4 osoby zadeklarowały swój udział tylko w spotkaniach sieci. 
Wsparcie obejmuje: 2 przedszkola, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 2 licea ogólnokształcące,  
1 technikum. Mniej niż 15 nauczycieli zatrudnionych jest w 9 szkołach/ przedszkolach, tj. 52,94% 
ogółu placówek uczestniczących w projekcie. 
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3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji 

 

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) bezpośrednio współpracują z placówką  
przy 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 sprawozdań 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: 

 
Tabela 5. Wykaz szkół rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 

Lp. Imię i nazwisko SORE Przedszkole, szkoła 

1. Ewelina Luto - Przedszkole Miejskie nr 1 w Sejnach, (w roku szkolnym 
2014/2015 zmiana nazwy na: Przedszkole Miejskie im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Sejnach), 
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego ”Hubala”, 
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnowie, 
- Zespół Szkół w Krasnopolu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Krasnopolu, 
- Zespół Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania Szkoła 
Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa 
i Girenasa w Puńsku, 
- Zespół Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania 
Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa  
i Girenasa w Puńsku, 
- Zespół Szkół w Krasnopolu Gimnazjum w Krasnopolu, 
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, 
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 
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Staszica w Sejnach Technikum. 

2. Monika Łostowska - Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem 
Nauczania, 
- Szkoła Podstawowa w Poćkunach, 
- Szkoła Podstawowa w Gibach, 
- Szkoła Podstawowa w Karolinie, 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 2 w Sejnach, 
- Gimnazjum w Gibach, 
- Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 
Marca w Puńsku, 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. 
Szymona Konarskiego w Sejnach. 

 
 

Diagnoza jest pierwszym etapem Rocznego Planu Wspomagania. W trakcie diagnozy SORE 
we współpracy z dyrektorami i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych  
w dokumentacji placówki, w szczególności wyników egzaminów zewnętrznych, wyników ewaluacji 
wewnętrznej, szczegółowo przeanalizowali potrzeby danej szkoły lub przedszkola. 

Diagnozę przeprowadzono w styczniu 2014 r. i jej rezultatem jest wybór ofert doskonalenia. 
Określono także zasady i etapy dotyczące realizacji Rocznych Planów Wspomagania. 

Poniższe zestawienia tabelaryczne przedstawiają informacje ogólne zawarte  
w poszczególnych Rocznych Planach Wspomagania na: 

 
NA PODSTAWIE RPW - SORE MONIKA ŁOSTOWSKA  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI 

Oferta: WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH - BEZPIECZNY INTERNET 

2 CEL: 

- zapoznanie nauczycieli z możliwościami korzystania z materiałów multimedialnych, 
- wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu  
i prowadzeniu zajęć lekcyjnych. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIBACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub jego elementów. 
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Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAROLINIE 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub jego elementów. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub jego elementów. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM NR 2 W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: PROCESY 

Oferta: WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS-BEZPIECZNA SZKOŁA 

2 CEL: 

- zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli,  
- poszerzenie wiedzy przez nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM W GIBACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod motywujących do nauki oraz metod 
aktywizujących, 
- nabycie/ doskonalenie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJACE DO NAUKI 

2 CEL: 
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- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod 
motywowania uczniów do nauki,  
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Szymona Konarskiego W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: PROCESY 

Oferta: WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS-BEZPIECZNA SZKOŁA 

2 CEL: 

- zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, 
- poszerzenie wiedzy przez nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. 

 
NA PODSTAWIE RPW - SORE EWELINA LUTO  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI 

Oferta: PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM 

2 CEL: 

- poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod motywujących,  
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe techniki plastyczne oraz tańce integracyjne. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNOPOLU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: ŚRODOWISKO 

Oferta: NAUCZYCIEL 45+ 

2 CEL: 

- zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie: pracy z komputerem, programami użytkowymi, 
- opanowanie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się programami użytkowymi: GIMP, Excel, 
- nabycie/ doskonalenie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej, 
- wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia 
zawodowego. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA im. Dariusa i 

Girenasa W PUŃSKU 
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1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 

2 CEL: 

- nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności 
od ucznia, sytuacji, kontekstu.  
- doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w 
komunikacji z rodzicami uczniów. 
- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania w praktyce wybranych elementów oceniania 
kształtującego.  

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Adama Mickiewicza W KRASNOWIE 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferty: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz  
w komunikacji z rodzicami uczniów, 
- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania w praktyce wybranych elementów oceniania 
kształtującego. 

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM W KRASNOPOLU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: ŚRODOWISKO 

Oferta: NAUCZYCIEL 45+ 

2 CEL: 

- zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w 
zakresie: pracy z komputerem, programami użytkowymi. 
- opanowanie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się programami użytkowymi: GIMP 
- nabycie/ doskonalenie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej. 
- wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia 
zawodowego. 
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Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA im. Dariusa i Girenasa  

W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 

Oferta: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJACE DO NAUKI 

2 CEL: 

- zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w 
zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki, 
- sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz 
technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój,  
- nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności 
od ucznia, sytuacji, kontekstu.  

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI 

Oferta: PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

2 CEL: 

- zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb 
ucznia, 
- wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 
- wyposażenie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy uczniom przejawiającym „trudne” 
zachowania.  

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI 

Oferta: WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH-BEZPIECZNY INTERNET 

2 CEL: 

- wyposażenie kadry pedagogicznej w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne  
w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, 
- nabycie/ doskonalenie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej, 
- udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wykorzystania grafiki komputerowej  
i menedżerskiej (obróbka zdjęć, montaż filmów, prezentacje), 
- doskonalenie umiejętności administrowania stroną www. (JOOMLA), platformą MOODLE.          
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NA PODSTAWIE RPW - SORE MONIKA ŁOSTOWSKA  

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI 
Oferta: PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM 

2 CEL: 

- udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie różnych metod plastycznych i technicznych 
dostosowanych do wieku dzieci, 
- wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu różnych zabaw ruchowych.  

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIBACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

2 CEL: 

- poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat pomocy uczniowi w celu osiągnięcia przez niego sukcesu 
edukacyjnego, 
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody motywujące uczniów do nauki. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAROLINIE 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

2 CEL: 

- poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat rozwijania zdolności twórczych i kreatywności ucznia, 
- poszerzenie wiedzy nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody motywujące uczniów do nauki. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się, 
- udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody motywowania uczniów do nauki oraz 
metody aktywizujące, 
- opracowanie katalogu metod motywujących do nauki. 
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Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM NR 2 W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? 

2 CEL: 

- poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metod motywujących do nauki oraz technik uczenia się  
i nauczania, 
- udoskonalenie umiejętności diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz poszerzenie 
wiedzy z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- opracowanie katalogu metod motywujących oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły 
informacji na temat wypracowanych na warsztatach rezultatów. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM W GIBACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: PROCESY 
Oferta: WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS – BEZPIECZNA SZKOŁA 

2 CEL: 

- poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, 
- udoskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji 
(utrzymanie dyscypliny, zainteresowanie uczniów lekcją), 
- poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat zachowań niepożądanych u uczniów oraz poznanie 
sposobów radzenia sobie z nimi, 
- przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat cyberprzestrzeni i zachowań niepożądanych. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie mocnych i słabych stron ucznia, 
- doskonalenie umiejętności pracy z uczniem zdolnym i słabym, 
- poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych 
przez uczniów 
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety diagnozującej mocne i słabe strony ucznia. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Szymona Konarskiego W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

2 CEL: 

- poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metod motywujących do nauki oraz technik uczenia się i 
nauczania, 
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- udoskonalenie umiejętności diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz poszerzenie 
wiedzy z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- opracowanie katalogu metod motywujących oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły 
informacji na temat wypracowanych na warsztatach rezultatów. 

 
NA PODSTAWIE RPW – EWELINA LUTO  

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: ŚRODOWISKO 
Oferta: NAUCZYCIEL 45+ 

2 CEL: 

- poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie metod aktywizujących, 
- wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia 
zawodowego, 
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe techniki taneczne, 
- zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie: pracy z komputerem, programami użytkowymi. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNOPOLU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania w praktyce wybranych elementów oceniania 
kształtującego, 
- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w 
komunikacji z rodzicami uczniów. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA im. Dariusa  

i Girenasa W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania w praktyce wybranych elementów oceniania 
kształtującego, 
- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej oraz w komunikacji  
z rodzicami uczniów. 
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Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: ŚRODOWISKO 
Oferta: NAUCZYCIEL 45+ 

2 CEL: 

- zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie: pracy z komputerem, programami użytkowymi, 
- nabycie/ doskonalenie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej, 
- wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia 
zawodowego, 
- uaktualnienie wiedzy nauczycieli dotyczącej pracy z uczniem zdolnym. 

 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY:  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Adama Mickiewicza W KRASNOWIE 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: ŚRODOWISKO 
Oferty: NAUCZYCIEL 45+ 

2 CEL: 

- zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie: pracy z komputerem, programami użytkowymi, 
- opanowanie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się programem użytkowym Power Point, 
- nabycie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej, 
- wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia 
zawodowego, 
- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod motywujących uczniów do nauki. 

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM W KRASNOPOLU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania w praktyce wybranych elementów oceniania 
kształtującego, 
- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz  
w komunikacji z rodzicami uczniów. 

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA im. Dariusa i Girenasa  

W PUŃSKU 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA:  
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Oferta: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

2 CEL: 

- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania w praktyce wybranych elementów oceniania 
kształtującego, 
- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz  
w komunikacji z rodzicami uczniów. 

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: PROCESY 
Oferta: WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS – BEZPIECZNA SZKOŁA 

2 CEL: 

- poprawa funkcjonowania klas i pojedynczych uczniów w sferze wychowawczej, 
- zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli oraz ich umiejętności zawodowych  
w zakresie pracy wychowawczej, 
- wzbogacenie wiedzy nauczycieli dotyczącej współpracy z sądem i kuratorem. 

 
Lp. NAZWA SZKOŁY:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SEJNACH 

1 OBSZAR WSPOMAGANIA: EFEKTY 
Oferta: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 

2 CEL: 

- nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności 
od ucznia, sytuacji, kontekstu, 
- wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
- do końca kwietnia 2015 roku powstanie w szkole katalog metod motywujących ucznia do nauki, 
który zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej. 
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4. Wnioski z diagnozy potrzeb przedszkoli i szkół 
uczestniczących w projekcie, sformułowane  
w Rocznych Planach Wspomagania 

 
 

4.1.  Wnioski z diagnozy przeprowadzonej w 2 przedszkolach na terenie powiatu sejneńskiego. 
 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 

1. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na polepszeniu współpracy rodziców w podejmowanych 

przez przedszkole działaniach (poszukiwane są możliwości wzmocnienia i uatrakcyjnienia). 

2. Nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie 
pracy z uczniem młodszym, wykorzystując innowacje i aktywizujące metody pracy, które 
będą pobudzały dzieci do twórczego myślenia. 

3. Nauczyciele, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i prowadzone zajęcia, pragną cały czas 
doskonalić swój warsztat pracy w szczególności w kierunku edukacji artystycznej. 

4. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na zwiększeniu kompetencji w zakresie realizacji 
nauczania uwzględniając zróżnicowany poziom tempa pracy i możliwości percepcyjnych 
dzieci. 

5. 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. 

6. Nauczyciele chcą rozwinąć swój warsztat pracy z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 
aby bardziej zainteresować swoich uczniów, dlatego też zgłosili potrzebę poszerzenia 
swoich kompetencji w związku z pełniejszym wykorzystaniem narzędzi informatycznych do 
przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

7. Obserwuje się chęć większego wykorzystania dostępnego wyposażenia (pracowni 
komputerowych, tablic interaktywnych), dlatego nauczyciele zasygnalizowali potrzebę 
doskonalenia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. 
Uważają, że jest to bardzo ważne, gdyż nauka poprzez zabawę jest niezawodną formą 
aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. 

8. Nauczyciele chcą poszerzyć lub zaktualizować swoje kompetencje w zakresie pracy  
z komputerem, programami użytkowymi, obsługą Internetu. 

 
ROK SZKOLNY 2014/2015: 

1. W Przedszkolu organizowane są różne konkursy plastyczne. Dzieci chętnie biorą udział 
również w konkursach organizowanych poza placówką oraz w różnego typu festiwalach (np. 
festiwal piosenki i tańca). Jednak nie wszyscy uczniowie osiągają wysokie wyniki. W związku  
z powyższym grono pedagogiczne wybrało ofertę doskonalenia: „Praca z uczniem 
młodszym”, w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat stosowania różnych metod 
plastycznych i technicznych oraz wymieniamy doświadczeniami. 

2. Nauczyciele chcą urozmaicić swój warsztat pracy o nowe przydatne metody dostosowane  
do wieku dzieci. 

3. Kadra pedagogiczna posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczyciele 
zasygnalizowali potrzebę doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, związaną  
w szczególności z rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem 
zawodowym. 
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4. Nauczyciele zgłaszają potrzebę oraz chęć dalszego doskonalenia własnych kompetencji  
w zakresie pracy z uczniem młodszym, wykorzystując innowacyjne i aktywizujące metody 
pracy, które będą pobudzały dzieci do twórczego myślenia. 

5. Nauczyciele zgłaszają potrzebę i chęć dalszego doskonalenia własnych kompetencji  
w zakresie wykorzystania technik tanecznych w pracy z dziećmi (tańce narodowe). 

6. Zgłoszona została również potrzeba poznania programów przydatnych w pracy nauczyciela, 
administratora strony internetowej, w szczególności programów do ”obróbki” zdjęć. 

 
 
4.2. Wnioski z diagnozy przeprowadzonej w 7 szkołach podstawowych na terenie powiatu 

sejneńskiego. 
 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 
1. Rodzice niechętnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach, spada 

frekwencja rodziców na zebraniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę, brak 
zaangażowania rodziców uczniów mających trudności w nauce w związku z czym 
poszukiwane są możliwości wzmocnienia i uatrakcyjnienia współpracy z rodzicami oraz 
zwiększeniu zainteresowania rodziców procesem uczenia się dzieci. 

2. 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. 
Nauczyciele chcą poznać nowe metody pracy z uczniami, w tym metody aktywizujące. 

3. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na tym, aby wyniki sprawdzianów zewnętrznych szkoły 
stale rosły. 

4. Oceny nie zawsze motywują uczniów do nauki. 
5. Niezadowalający poziom zaangażowania uczniów w proces kształcenia (niezadowalający 

poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów), brak systematyczności w uczeniu się. 
6. Nauczyciele nie zawsze uwzględniają indywidualne możliwości ucznia dobierając metody 

pracy. 
7. Nauczyciele korzystają z różnorodnych metod i technik nauczania, aktywizujących form 

pracy, chcąc zwiększenia zaangażowania uczniów, aby osiągnąć większą efektywność. 
8. Nauczyciele chcą poznać metody oceniania kształtującego, aby zwiększyć zaangażowanie 

uczniów w procesie uczenia się oraz chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wsparcia 
efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. 

9. Zaobserwowano również, że należałoby podnieść kompetencje w obszarze diagnozowania 
potrzeb oraz możliwości uczniów w celu doboru odpowiednich i efektywnych metod i form 
pracy. 

10. Nauczyciele mają dylemat, czy ocena, którą stawiają uczniowi, jest oceną, którą powinien 
dostać. 

11. 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. 

12. Uczniowie coraz mniej czasu poświęcają czytaniu lektur, nie potrafią czytać ze 
zrozumieniem (poszukiwanie przez nauczycieli nowych metod motywujących uczniów do 
czytania). 

13. Dla niektórych uczniów „brak normy” staje się normą, a takie zachowanie chętnie naśladują 
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inni uczniowie. 
14. Uczniowie nie są zainteresowani ocenami z zachowania, nie zawsze działają one na uczniów 

motywująco (również uwagi zapisywane w dziennikach uwag nie interesują tzw. „trudnych” 
uczniów). 

15. Niektórzy nauczyciele chcieliby także poprawić współpracę z innymi nauczycielami  
w ramach pracy w zespołach nauczycielskich, aby odnosić jeszcze większe korzyści  
w procesach dydaktyczno-wychowawczych. 

16. Nauczyciele chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze stosowania informacji zwrotnej 
w ocenianiu. 

17. Nauczyciele zgłaszają potrzebę i chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie: 
diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych strategii uczenia 
się, a także chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą procesów uczenia się i osiągania 
sukcesów edukacyjnych przez uczniów. 

18. 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. 

19. Nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie pracy z komputerem, 
programami użytkowymi, wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, aby  
w większym stopniu aktywizować i motywować uczniów do nauki (zwłaszcza, że zdaniem 
wielu, szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną). 

20. Wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne klasa - marzenie wielu nauczycieli. 
21. Biurokracja, częste zmiany w prawie oświatowym oraz niestabilność w systemie oświaty nie 

działa motywująco na nauczycieli (częste zwolnienia, likwidacja szkół, zmniejszenie etatów), 
zniechęcają do aktywnego podejmowania nowych wyzwań. Nauczyciele chcieliby żyć  
i pracować z perspektywą, że nie stracą pracy, potrzebują poczucia stabilizacji. 

 
ROK SZKOLNY 2014/2015 

1. Nauczyciele nieustannie powinni dążyć do tego, aby uczniowie podejmowali wysiłek 
zdobywania wiedzy i kompetencji, a więc używać takich metod i technik, które będą 
skutecznie motywować ich do nauki. 

2. Nauczyciele posiadają potrzebę zwiększenia różnorodności metod i technik nauczania, aby  
w większym stopniu motywować uczniów oraz zwiększyć poczucie ich odpowiedzialności  
za uzyskane osiągnięcia edukacyjne. 

3. Nauczyciele zauważyli, że motywacja uczniów do nauki jest zróżnicowana. Pomimo 
stosowanych przez nauczycieli metod aktywizujących, niektórzy uczniowie są mało aktywni. 

4. Nauczyciele chcą poszerzyć swoja wiedzę na temat pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania zdolności twórczych uczniów oraz podnieść 
kompetencje w obszarze: EFEKTY zatem wybrano ofertę doskonalenia: „Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny”. 

5. Nauczyciele zauważają u niektórych uczniów niską motywację do nauki oraz słabe 
zainteresowanie niektórymi lekcjami. 

6. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie stanowią zgrany 
zespół, starają się uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

7. Obserwuje się, że w szkole jest niezadawalający poziom zaangażowania uczniów w proces 
kształcenia. Nauczyciele zwrócili uwagę, że należałoby przypomnieć wiadomości dotyczące 
metod motywujących uczniów do nauki. 
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8. W rozmowach z SORE nauczyciele przyznają, że dotyka ich syndrom wypalenia zawodowego 
(starają się z nimi walczyć) a chęć do pracy i zaangażowanie nie jest już tak duże jak przed 
kilkoma laty. 

9. W bieżącym roku szkolnym szkoła otrzymała tablicę interaktywną, dlatego istnieje potrzeba 
nabycia umiejętności jej obsługi. 

10. Nauczyciele zgłosili także chęć przypomnienia wiadomości dotyczących programu Power 
Point, który przyda się im w pracy dydaktycznej. 

11. Obserwuje się, że w szkole jest niski poziom zaangażowania uczniów w proces kształcenia,  
a także niezadawalający poziom osiągnięć edukacyjnych. 

12. Nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie pracy z komputerem, tablicą 
interaktywną, programami użytkowymi, wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych, aby w większym stopniu aktywizować i motywować uczniów do nauki. 

13. Telewizja, internet lansują negatywne wzorce – celebrytów. Brakuje pozytywnych wzorców. 
14. Nauka przestała być modna. 
15. Brak systematyczności w uczeniu się, odrabianiu prac domowych. 
16. Uczniowie nie potrafią skupić uwagi na lekcjach, nie zawsze uczą się na miarę swoich 

możliwości. 
17. Nauczyciele zgłosili również potrzebę zaktualizowania swojej wiedzy odnośnie: pracy  

z uczniem zdolnym oraz radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym. 
18. Nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz ucznia, rodzica i szkoły. 
19. Poszczególni nauczyciele korzystają z różnorodnych metod i technik nauczania, 

aktywizujących form pracy, ale chcą zwiększenia zaangażowania uczniów, aby osiągnąć 
większą efektywność. 

20. Dyrektor dostrzega potrzebę i nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia w zakresie wsparcia 
efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie oceniania kształtującego. 

21. Niektórzy nauczyciele posiadają już wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego, jednakże 
sugerują aby poszerzyć swoje kompetencje w obszarze jej stosowania. 

22. Uczniowie nie potrafią skupić uwagi na lekcjach, nie zawsze uczą się na miarę swoich 
możliwości. 

23. Brak systematyczności w uczeniu się, odrabianiu prac domowych. 
24. Dyrektor szkoły wskazała, że najważniejszym obszarem do pracy jest poprawa wyników 

edukacyjnych, zaznaczyła, że szczególnie ważne jest zrozumienie przez nauczycieli znaczenia 
oceniania kształtującego oraz przekonanie ich do stosowania tego typu oceniania osiągnięć, 
co mogłoby podnieść wyniki edukacyjne. 

25. Nauczyciele starają się stosować metody aktywizujące, motywujące do nauki, mimo to 
uczniowie nie zawsze uczą się na miarę swoich możliwości. 

26. U uczniów starszych klas obserwuje się spadek motywacji do nauki. 
 

4.3.  Wnioski z diagnozy przeprowadzonej w 5 gimnazjach na terenie powiatu sejneńskiego. 
 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 
1. Niezadowalający poziom zaangażowania uczniów w proces kształcenia (niezadowalający 

poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów), brak systematyczności w uczeniu się, uczniowie 
nie angażują się w procesy uczenia się, mają niską motywację do nauki, co przekłada się 
bezpośrednio na wyniki egzaminów zewnętrznych. 

2. Rodzice niechętnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach (brak 
zaangażowania rodziców uczniów mających trudności w nauce), spada frekwencja rodziców 
na zebraniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę. Poszukiwane są możliwości 
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wzmocnienia i uatrakcyjnienia współpracy z rodzicami, czyli m.in. większego udziału 
rodziców na spotkaniach z nauczycielami. 

3. Nauczyciele zauważyli u siebie chęć zapoznania się z metodami rozpoznawania potrzeb 
wychowawczych uczniów oraz z zasadami planowania i monitorowania oddziaływań 
wychowawczych. 

4. Nauczyciele chcą zwiększyć kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności zawodowe  
w zakresie pracy wychowawczej. 

5. Dyrektorowi i nauczycielom zależy na zwiększeniu własnych kompetencji w zakresie 
doskonalenia umiejętności współpracy z rodzicami w podejmowanych działaniach  
i procesach wychowawczych. 

6. Chęć poznania przez nauczycieli nowych metod pracy z uczniami, w tym metod 
aktywizujących oraz kompetencji komunikacyjnych, w celu osiągnięcia zaplanowanych 
efektów wychowawczych w maksymalnym stopniu. 

7. Dyrektor oraz 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. 

8. 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 własna naukę. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Nauczyciele nie zawsze uwzględniają indywidualne możliwości ucznia dobierając metody 
pracy. Chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie dopasowywania metod pracy  
do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz stosowania skutecznych rozwiązań 
metodycznych. 

12. Uczniowie nie są zainteresowani ocenami z zachowania, nie zawsze działają one na uczniów 
motywująco (również uwagi zapisywane w dziennikach uwag nie interesują tzw. „trudnych” 
uczniów).  

13. Uczniowie coraz mniej czasu poświęcają czytaniu lektur, nie potrafią czytać  
ze zrozumieniem (poszukiwanie przez nauczycieli nowych metod motywujących uczniów  
do czytania). 

14. Oceny nie motywują uczniów do nauki. 
15. Nauczyciele korzystają z różnorodnych metod i technik nauczania, aktywizujących form 

pracy, chcą zwiększenia zaangażowania uczniów (szczególnie tych „słabszych”), aby 
osiągnąć większą efektywność. 

16. Niektórzy nauczyciele chcą poprawić współpracę z innymi nauczycielami w ramach pracy  
w zespołach nauczycielskich aby odnosić jeszcze większe korzyści w procesach dydaktyczno-
wychowawczych. 
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17. Nauczyciele chcieliby, aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki na sprawdzianach 
zewnętrznych. Zaobserwowano również, że należałoby podnieść kompetencje w obszarze 
diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów w celu doboru odpowiednich  
i efektywnych metod i form pracy.  

18. Wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne klasa-marzenie wielu nauczycieli. 
19. Niestabilność w systemie oświaty nie działa motywująco na nauczycieli (częste zwolnienia, 

likwidacja szkół, zmniejszenie etatów). 
20. Dla niektórych uczniów „brak normy” staje się normą, a takie zachowanie chętnie naśladują 

inni uczniowie. 
21. Nauczyciele oczekują wsparcia polegającego na nabyciu wiedzy o warunkach sprzyjających 

udoskonaleniu procesów edukacyjnych, działaniach zwiększających aktywność  
i zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny. 

22. Biurokracja (na każdym kroku) zniechęca nauczycieli do aktywnego działania. Nauczyciele 
chcieliby żyć i pracować z perspektywą, że nie stracą pracy, potrzebują poczucia stabilizacji. 

23. Według nauczycieli szkoła powinna być miejscem bezpiecznym i przyjaznym, zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom. 
 

ROK SZKOLNY 2014/2015: 
1. Nauczyciele zauważyli, że uczniowie często wykorzystują dostępne technologie informacyjne 

do działań niepożądanych. 
2. Nauczyciele zauważyli problem z utrzymaniem dyscypliny na lekcji, ponieważ często 

uczniowie lekceważą nauczycieli. W szkole wśród uczniów pojawiają się zachowania 
agresywne (występuje głównie agresja słowna, czyli przezywanie dokuczanie). 

3. Nauczyciele zaobserwowali u uczniów niską aktywność na lekcjach oraz brak świadomości na 
temat korzyści płynących z nauki dlatego też wybrano ofertę doskonalenia „Jak pomóc 
uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”. 

4. U nauczycieli zauważa się brak motywacji do wprowadzania nowych metod pracy z uczniami. 
Niektórzy z nauczycieli nie stosują również metod motywujących uczniów do nauki. 

5. Nauczyciele zauważyli, że uczniowie nie mają szacunku w stosunku do siebie. 
6. Zdarzają się przypadki agresji słownej (mniej fizycznej). 
7. Choć uczniowie starają się przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole, to nie zawsze 

o nich pamiętają, nie przywiązują wagi do ich znaczenia. 
8. Nauczyciele wskazali również na pojawiające się czasem wśród uczniów konflikty oraz 

problemy z tolerancją tzw. „innych” uczniów. 
9. Istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy odnośnie współpracy nauczycieli z sądem i kuratorem. 
10. Nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz ucznia rodzica i szkoły. 
11. Poszczególni nauczyciele korzystają z różnorodnych metod i technik nauczania, 

aktywizujących form pracy, ale chcą zwiększenia zaangażowania uczniów, aby osiągnąć 
większą efektywność. 

12. Dyrektor dostrzega potrzebę i nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia w zakresie wsparcia 
efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie oceniania kształtującego oraz przekonanie ich do stosowania tego typu oceniania 
osiągnięć, co mogłoby podnieść wyniki edukacyjne. 

13. Niektórzy nauczyciele posiadają już wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego, jednakże 
sugerują aby poszerzyć swoje kompetencje w obszarze jego stosowania. 

14. Uczniowie nie potrafią skupić uwagi na lekcjach, nie zawsze uczą się na miarę swoich 
możliwości. 

15. Brak systematyczności w uczeniu się (uczniów), odrabianiu prac domowych. 
16. Nauczyciele starają się stosować metody aktywizujące, motywujące do nauki, mimo to 
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uczniowie nie zawsze uczą się na miarę swoich możliwości. 
17. U uczniów starszych klas obserwuje się spadek motywacji do nauki. 

 
4.4.  Wnioski z diagnozy przeprowadzonej w 3 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu sejneńskiego. 

 
ROK SZKOLNY 2013/2014: 

1. Nauczyciele zauważyli, że mimo dobrze wyposażonych w narzędzia informatyczne 
klasopracowni, jest małe zainteresowanie ich pełniejszym włączeniem do warsztatu pracy. 
Potrzeba wzmocnienia warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności pełniejszego 
wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć. 

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. 
Brak pozytywnej aktywności ze strony wielu uczniów, co może przekładać się na słabe 
wyniki egzaminów maturalnych. 

3. Nauczyciele zauważyli u uczniów brak umiejętności wyrażania swoich uczuć, dlatego dążą 
oni do tego, aby uczniowie zdobywali na lekcjach wiedzę na temat rozpoznawania uczuć, 
radzenia sobie ze złością, komunikacji, rozwiązywania konfliktów. 

4. 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. 

5. Rodzice niechętnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach, spada 
frekwencja rodziców na zebraniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę. 

6. W związku z zauważoną słabą współpracą z rodzicami, nauczyciele chcą podnieść swoje 
kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej na linii nauczyciel-uczeń i nauczyciel-
rodzic oraz umiejętności zawodowych w zakresie pracy wychowawczej, czyli np. zwiększenia 
się ilości rozmów inicjowanych przez uczniów z wychowawcami, częstszego zwracania się 
uczniów o pomoc do wychowawców i szkolnego psychologa. 

7. Chęć poznania przez nauczycieli nowych metod pracy z uczniami, w tym metod 
aktywizujących oraz zapoznania się z metodami rozpoznawania potrzeb wychowawczych 
uczniów oraz z zasadami planowania i monitorowania oddziaływań wychowawczych.  

8. Nauczyciele posiadają potrzebę zwiększenia różnorodności metod i technik nauczania, aby 
w większym stopniu motywować uczniów oraz zwiększyć poczucie ich odpowiedzialności za 
uzyskane osiągnięcia edukacyjne. 

9. Nauczyciele chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie dopasowywania metod pracy do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz stosowania skutecznych rozwiązań 
metodycznych. 

10. Nauczyciele chcą zastosować różne techniki uczenia się i zapamiętywania na zajęciach 
przedmiotowych, co pozwoli uczniom wykorzystać te techniki w nauce i dzięki temu osiągną 
lepsze oceny z poszczególnych przedmiotów. 

11. Nauczyciele chcieliby, aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki na sprawdzianach 
zewnętrznych. 

12. Oceny nie motywują uczniów do nauki. 
13. Uczniowie coraz mniej czasu poświęcają czytaniu lektur, nie potrafią czytać ze 

zrozumieniem (poszukiwanie przez nauczycieli nowych metod motywujących uczniów do 
czytania). 

14.  Niektórzy nauczyciele chcieliby także większego zaangażowania innych nauczycieli  
w ramach pracy w zespołach nauczycielskich (większa integracja Rady Pedagogicznej). 

15. Uczniowie nie skupiają się na lekcji, korzystają z telefonów komórkowych. 
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ROK SZKOLNY 2014/2015: 

1. Nauczyciele stwierdzili, że wyniki egzaminów uczniów nie zawsze są zadawalające, a część 
uczniów nie jest świadoma celu nauki. Uczniowie nie wykorzystują w pełni swoich możliwości 
intelektualnych, nauczyciele zaobserwowali u uczniów niską aktywność na lekcjach dlatego 
została wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

2. Nauczyciele posiadają potrzebę doskonalenia pracy z uczniem zdolnym i słabym oraz 
diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia. 

3. U nauczycieli zauważa się brak motywacji do wprowadzania nowych metod pracy z uczniami. 
Niektórzy z nauczycieli nie stosują również metod motywujących uczniów do nauki. 

4. Dyrektor dostrzega potrzebę i nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia w zakresie wsparcia 
efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli  
w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. 

5. Część nauczycieli nie dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w zakresie 
stosowania różnorodnych metod i technik nauczania, aby w większym stopniu aktywizować  
i motywować uczniów do pracy. 

6. Wśród nauczycieli przeważają metody „podawcze”, bywa, że dla uczniów lekcje są nudne. 
7. W szkole jest kilkoro uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w związku z 

czym nauczyciele widzą potrzebę zapoznania się z metodami pracy (z takimi uczniami), 
ocenianiem, dostosowaniem wymagań. 

 
  
 
 
 
 

5. Tematyka ofert doskonalenia przedstawiona  

i wybrana przez przedszkola i szkoły 

Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole lub przedszkolu 
Rocznego Planu Wspomagania, opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. Tematyka oraz zakres 
ofert opracowane zostały przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System 
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. 

Zgodnie z założeniami projektu powiatowego 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. 
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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 wcześniej stanu wyjściowego wynikającego  
z warsztatu diagnostyczno-rozwojowego wyłonione zostały oferty rozwojowe każdego przedszkola  
i każdej szkoły uczestniczącej w projekcie. 

W powiecie sejneńskim skorzystano z następujących ofert doskonalenia: 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

Lp. Temat oferty doskonalenia Placówki realizujące 
oferty 

1) Ocenianie kształtujące 5 szkół 

2) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 3 szkoły 

3) 
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny 
Internet 

1 szkoła, 1 przedszkole 

4) Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła 2 szkoły 

5) Nauczyciel 45+ 2 szkoły 

6) Praca z uczniem młodszym 1 przedszkole 

7) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1 szkoła 

8) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 1 szkoła 
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ROK SZKOLNY 2014/2015 

Lp. Temat oferty doskonalenia Placówki realizujące 
oferty 

1) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 5 szkół 

2) Ocenianie kształtujące 4 szkoły 

3) Nauczyciel 45+ 2 szkoły, 1 przedszkole 

4) Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła 2 szkoły 

5) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 2 szkoły 

6) Praca z uczniem młodszym 1 przedszkole 

 

 

 

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 są indywidualnymi spotkaniami 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: 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 

Lp. Przedszkole 
Oferta 

doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 

kwiecień - 
czerwiec 

2014r. 

konsultacje 
grupowe 

kwiecień - 
czerwiec 2014r. 

kwiecień - czerwiec 2014r. 

1. 

Przedszkole Miejskie 
Nr 1 w Sejnach 

Praca z uczniem 
młodszym 

- „Techniki nauczania i 
metody motywujące do 
nauki” (5h),  
-„Kształtowanie wyobraźni 
przedszkolaka przez twórcze 
działanie plastyczne” (5h), 
-„Tańce integracyjne” (5h). 

- 2h spotkań 
z ekspertem, 

-4 h spotkań  
z ekspertem, 

2. Przedszkole 
Samorządowe z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania w 
Puńsku 

Wykorzystanie 
TIK na zajęciach 
edukacyjnych -
bezpieczny 
Internet 

- „Obsługa i wykorzystanie 
tablicy interaktywnej” 
(2*5h), 
- „Wybrane programy do 
obróbki zdjęć” (5h). 

- 2h spotkań 
z ekspertem, 

-4 h spotkań  
z ekspertem, 

 

Wnioski: 

Dwa przedszkola wybrały różne tematycznie oferty doskonalenia. 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015: 

Lp. Przedszkole 
Oferta 

doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje 
indywidualne 

grudzień - 
maj 2015r. 

konsultacje 
grupowe 

grudzień - maj 
2015r. 

styczeń - czerwiec 2015r. 

1. 

Przedszkole Miejskie 
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w 
Sejnach 

Nauczyciel 45+ 

- „Radzenie sobie ze stresem 
i wypalenie zawodowe” 
(4h), 
- „Metody aktywizujące (Gry 
dydaktyczne do 
wykorzystania w edukacji 
przedszkolnej)” (5h), 
- „Pieśni i tańce narodowe w 
przedszkolu” (5h). 

- 18h 
spotkań z 
ekspertem 

- 22h spotkań 
 z ekspertem 
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2. Przedszkole 
Samorządowe z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania w 
Puńsku 

Praca z uczniem 
młodszym 

- „Zabawy ruchowe” (3h), 
- „Metody plastyczne i 
techniczne dostosowane do 
wieku dzieci” (2x5h) 
 

- 18h 
spotkań z 
ekspertem 

- 22h spotkań  
z ekspertem 

 

Wnioski: 

Dwa przedszkola wybrały różne tematycznie oferty doskonalenia. 

 

6.2. W szkołach podstawowych: 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 

Lp. Szkoła 
Oferta 

doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 
warsztaty dla nauczycieli konsultacje 

indywidualne 
kwiecień -
czerwiec 

2014r. 

konsultacje 
grupowe 

kwiecień - 
czerwiec 

2014r. 

kwiecień - czerwiec 2014r. 

1. 

Szkoła Podstawowa 
im. mjr Henryka 
dobrzańskiego 
”Hubala” w Sejnach 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Dobra lekcja z ocenianiem 
kształtującym” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
programie wychowawczym 
szkoły” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
pracy wychowawczej 
nauczyciela” (5h).  

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

-11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

2. 

Szkoła Podstawowa 
im. Adama 
Mickiewicza w 
Krasnowie 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Dobra lekcja z ocenianiem 
kształtującym” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
programie wychowawczym 
szkoły” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
pracy wychowawczej 
nauczyciela” (5h). 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

-11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

3. 

Zespół Szkół w 
Krasnopolu - Szkoła 
Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Krasnopolu 

Nauczyciel 45+ 

- „Obsługa tablicy 
interaktywnej” (2*5h), 
- „Quilling, czyli arteterapia 
jako metoda walki ze 
stresem” (5h), 

-„Excel-
arkusz 
kalkulacyjny” 
(4h), 
- „Praca z 
programem 
GIMP” (4h) 

-„Excel-
arkusz 
kalkulacyjny” 
(6h), 
- „Praca z 
programem 
GIMP” (5h) 

4. 

Zespół Szkół z Polskim 
i litewskim Językiem 
Nauczania - Szkoła 
Podstawowa z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
im. Dariusa i Girenasa 

Techniki uczenia 
się i metody 
motywujące do 
nauki 

- „Metody motywujące ucznia 
do nauki” (5h), 
- „Techniki uczenia się” (5h), 
- „Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny” 
(5h),  

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 
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5. 
Szkoła Podstawowa w 
Gibach 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Dobra lekcja z ocenianiem 
kształtującym” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
programie wychowawczym 
szkoły” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
pracy wychowawczej 
nauczyciela” (5h). 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

6. 
Szkoła Podstawowa w 
Karolinie 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Dobra lekcja z ocenianiem 
kształtującym” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
programie wychowawczym 
szkoły” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
pracy wychowawczej 
nauczyciela” (5h). 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

7. 
Szkoła Podstawowa w 
Poćkunach 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Dobra lekcja z ocenianiem 
kształtującym” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
programie wychowawczym 
szkoły” (5h), 
- „Ocenianie kształtujące w 
pracy wychowawczej 
nauczyciela” (5h). 

- 2 h spotkań 
z ekspertem, 

-4 h spotkań 
z ekspertem, 

 

Wnioski: 
5 szkół podstawowych na 7 uczestniczących w projekcie wybrało ofertę doskonalenia „Ocenianie 
kształtujące”. Dwie pozostałe szkoły korzystać będą z różnych tematycznie ofert doskonalenia. 
 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015: 

Lp. Szkoła 
Oferta 

doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 
warsztaty dla nauczycieli konsultacje 

indywidualne 
grudzień – 
czerwiec 

2015r. 

konsultacje 
grupowe 
grudzień - 
czerwiec 

2015r. 

listopad - marzec 2015r. 

1. 

Szkoła Podstawowa 
im. mjr Henryka 
dobrzańskiego 
”Hubala” w Sejnach 

Nauczyciel 45+ 

- „Radzenie sobie ze stresem, 
wypalenie zawodowe 
nauczyciela” (4h) 
- „Opracowywanie 
materiałów informacyjnych i 
edukacyjnych w formie 
prezentacji multimedialnej – 
PowerPoint” (5h) 
- „Obsługa tablicy 
interaktywnej” (5h) 

- 12h 
spotkań z 
ekspertem 

- 15h 
spotkań z 
ekspertem 
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2. 

Szkoła Podstawowa 
im. Adama 
Mickiewicza w 
Krasnowie 

Nauczyciel 45+ 

- „Obsługa tablicy 
interaktywnej” (4h) 
- „Umiejętność 
konstruktywnego radzenia 
sobie ze stresem, pomoc w 
profilaktyce zjawiska 
wypalenia zawodowego” (5h) 
- „Power Point” (5h) 

- 12h 
spotkań z 
ekspertem 

- 15h 
spotkań z 
ekspertem 

3. 

Zespół Szkół w 
Krasnopolu - Szkoła 
Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Krasnopolu 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Ocenianie kształtujące” 
(14h) 

- 17h 
spotkań z 
ekspertem 

- 23h 
spotkań z 
ekspertem 

4. 

Zespół Szkół z Polskim 
i litewskim Językiem 
Nauczania - Szkoła 
Podstawowa z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
im. Dariusa i Girenasa 

Ocenianie 
kształtujące 

- „Ocenianie kształtujące” 
(14h)  

- 11h 
spotkań z 
ekspertem 

- 16h 
spotkań z 
ekspertem 

5. 
Szkoła Podstawowa w 
Gibach 

Jak pomóc 
uczniowi osiągnąć 
sukces 
edukacyjny? 

-„Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny ?” 
 (7h) 
- „Metody motywujące 
uczniów do nauki” (7h) 

- 12h 
spotkań z 
ekspertem 

- 15h 
spotkań z 
ekspertem 

6. 
Szkoła Podstawowa w 
Karolinie 

Jak pomóc 
uczniowi osiągnąć 
sukces 
edukacyjny 

- „Rozwijanie zdolności 
twórczych i kreatywności 
ucznia” (4h) 
- „Praca z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” (5h) 
- „Metody motywujące 
uczniów do nauki” (5h) 

- 12h 
spotkań z 
ekspertem 

- 15h 
spotkań z 
ekspertem 

7. 
Szkoła Podstawowa w 
Poćkunach 

Techniki uczenia 
się i metody 
motywujące do 
nauki 

- „Techniki uczenia się i 
nauczania” (4h), 
- „Metody motywujące 
uczniów do nauki” (5h), 
- „Metody aktywizujące” (5h). 

- 22 h 
spotkań z 
ekspertem, 

-18 h 
spotkań z 
ekspertem, 

 

Wnioski: 
2 szkoły podstawowe wybrały ofertę doskonalenia „Nauczyciel 45+”, 2 szkoły podstawowe wybrały 

ofertę doskonalenia „Ocenianie kształtujące”, 2 szkoły podstawowe wybrały ofertę doskonalenia „Jak 

pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”, 1 szkoła podstawowa wybrała ofertę doskonalenia 

„Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. 
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6.3. W gimnazjach: 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 

Lp. Szkoła 
Oferta 
doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli 
konsultacje 
indywidualne 
kwiecień –
czerwiec 2014 

konsultacje 
grupowe 
kwiecień - 
czerwiec 
2014r. 

kwiecień - czerwiec 2014r. 

1. Zespół Szkół z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
w Puńsku-
Gimnazjum z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
im. Dariusa i 
Girenasa w Puńsku 

Techniki uczenia 
się i metody 
motywujące do 
nauki 

- „Metody motywujące ucznia 
do nauki” (5h), 
- „Techniki uczenia się” (5h), 
- „Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny” 
(5h),  

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

2. Zespół Szkół w 
Krasnopolu-
Gimnazjum w 
Krasnopolu 

Nauczyciel 45+ - „Obsługa tablicy 
interaktywnej” (5h), 
- „Decoupage na drewnie” 
(5h), 
- „GIMP w praktyce” (5h), 

„GIMP w 
praktyce” 
(2h) 

- „GIMP w 
praktyce” 
(4h) 

3. Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w 
Sejnach 

Praca z uczniem o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

- „Indywidualizacja pracy z 
uczniem ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi – 
dostosowanie warunków 
kształcenia” (2*5h) 
- „Zachowania niepożądane i 
prowokacyjne uczniów – jak 
efektywnie reagować” (5h) 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

4. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących-
Gimnazjum nr 2 w 
Sejnach 

Wspieranie pracy 
wychowawców 
klas-bezpieczna 
szkoła 

- „Środowisko społeczno-
wychowawcze wobec 
zagrożeń cyberprzestrzeni i 
świata wirtualnego” (2*5h), 
-„Komunikacja 
interpesponalna w relacji 
wychowawcza - uczeń” (5h) 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

5. Gimnazjum w 
Gibach 

Jak pomóc 
uczniowi osiągnąć 
sukces 
edukacyjny? 

- „Obsługa i wykorzystanie 
tablicy interaktywnej” (5h), 
- „Metody motywujące do 
nauki” (5h), 
- „Metody aktywizujące” (5h). 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

 

Wnioski: 

Wszystkie gimnazja wybrały różne tematycznie oferty doskonalenia. 
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ROK SZKOLNY 2014/2015: 

Lp. Szkoła 
Oferta 
doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli 
konsultacje 
indywidualne 
kwiecień –
czerwiec 2014 

konsultacje 
grupowe 
kwiecień - 
czerwiec 
2014r. 

listopad - grudzień 2015 r. 

1. Zespół Szkół z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
w Puńsku-
Gimnazjum z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
im. Dariusa i 
Girenasa w Puńsku 

Techniki uczenia 
się i metody 
motywujące do 
nauki 

- „Metody motywujące ucznia 
do nauki” (5h), 
- „Techniki uczenia się” (5h), 
- „Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny” 
(5h),  

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

2. Zespół Szkół w 
Krasnopolu-
Gimnazjum w 
Krasnopolu 

Nauczyciel 45+ - „Obsługa tablicy 
interaktywnej” (5h), 
- „Decoupage na drewnie” 
(5h), 
- „GIMP w praktyce” (5h), 

„GIMP w 
praktyce” 
(2h) 

- „GIMP w 
praktyce” 
(4h) 

3. Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w 
Sejnach 

Praca z uczniem o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

- „Indywidualizacja pracy z 
uczniem ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi – 
dostosowanie warunków 
kształcenia” (2*5h) 
- „Zachowania niepożądane i 
prowokacyjne uczniów – jak 
efektywnie reagować” (5h) 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

4. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących-
Gimnazjum nr 2 w 
Sejnach 

Wspieranie pracy 
wychowawców 
klas-bezpieczna 
szkoła 

- „Środowisko społeczno-
wychowawcze wobec 
zagrożeń cyberprzestrzeni i 
świata wirtualnego” (2*5h), 
-„Komunikacja 
interpesponalna w relacji 
wychowawcza - uczeń” (5h) 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

5. Gimnazjum w 
Gibach 

Jak pomóc 
uczniowi osiągnąć 
sukces 
edukacyjny? 

- „Obsługa i wykorzystanie 
tablicy interaktywnej” (5h), 
- „Metody motywujące do 
nauki” (5h), 
- „Metody aktywizujące” (5h). 

- 8 h spotkań 
z ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

 

Wnioski: 

Wszystkie gimnazja wybrały różne tematycznie oferty doskonalenia. 
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6.4.  W szkołach ponadgimnazjalnych: 

ROK SZKOLNY 2013/2014: 

Lp. Szkoła 
Oferta 
doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli 
konsultacje 
indywidualne 
kwiecień - czerwiec 
2014r. 

konsultacje 
grupowe 
kwiecień - 
czerwiec 
2014r. 

kwiecień - czerwiec 2014r. 

1. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. S. Staszica w 
Sejnach Technikum 

Wykorzystanie 
TIK na zajęciach 
edukacyjnych - 
bezpieczny 
Internet 

- „Tablica interaktywna w 
praktyce szkolnej” (5h), 
- „Grafika komputerowa: 
menedżerska i 
prezentacyjna” (2*5h). 

- 2 h 
„Administrowanie 
strony www. - 
JOOMLA”, 

- 4h 
„platforma 
MOODLE”, 

2. 

Liceum 
Ogólnokształcące z 
Litewskim Językiem 
Nauczania im. 11 
Marca w Puńsku 

Techniki uczenia 
się i metody 
motywujące do 
nauki 

- „Środowisko społeczno – 
wychowawcze wobec 
zagrożeń cyberprzestrzeni 
i świata wirtualnego” 
(2*5h), 
- „Komunikacja 
interpersonalna w relacji 
wychowawca - uczeń” 
(5h). 

- 2 h spotkań z 
ekspertem, 

- 4 h 
spotkań z 
ekspertem, 

3. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Szymona Konarskiego 
w Sejnach 

Wspieranie 
pracy 
wychowawców 
klas-bezpieczna 
szkoła 

- „Techniki uczenia się i 
zapamiętywania” (5h), 
- Metody motywujące 
uczniów do nauki (5h), 
- „Współpraca zespołowa 
nauczycieli” (5h) 

- 8 h spotkań z 
ekspertem, 

- 11 h 
spotkań z 
ekspertem, 

 

Wnioski: 

Diagnoza szkół ponadgimnazjalnych wskazała różnorodność problemów. Każda ze szkół będzie 
realizowała inną ofertę doskonalenia. 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015: 

Lp. Szkoła 
Oferta 

doskonalenia 

Harmonogram realizacji: 

warsztaty dla nauczycieli 
konsultacje 

indywidualne 

grudzień - 

czerwiec 2015r. 

konsultacje 

grupowe 

grudzień - 

czerwiec 

2015r. 

grudzień - marzec 2015r. 
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1. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. S. Staszica w 
Sejnach Technikum 

Techniki uczenia 
się i metody 
motywujące do 
nauki 

- „Metody motywujące 
ucznia do nauki” (4h) 
- „Uczeń z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego – metody, 
ocenianie, dostosowanie 
wymagań” (5h) 
- „Techniki uczenia się” (5h) 

- 18h spotkań  
z ekspertem 

- 22h 
spotkań  
z ekspertem 

2. 

Liceum 
Ogólnokształcące z 
Litewskim Językiem 
Nauczania im. 11 Marca 
w Puńsku 

Jak pomóc 
uczniowi 
osiągnąć sukces 
edukacyjny ? 

- „Diagnozowanie mocnych 
i słabych stron ucznia” (6h) 
- „Procesy uczenia się i 
osiągania sukcesów 
edukacyjnych przez 
uczniów” (4h) 
- „Praca z uczniem zdolnym 
i słabym” (4h) 

- 12h spotkań  
z ekspertem 

- 15h 
spotkań  
z ekspertem 

3. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Szymona Konarskiego w 
Sejnach 

„Jak pomóc 
uczniowi 
osiągnąć sukces 
edukacyjny ?” 

- „Metody motywujące 
uczniów do nauki” (4h) 
- „Techniki uczenia się i 
nauczania” (5h) 
- „Diagnozowanie mocnych 
i słabych stron ucznia oraz 
praca z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” (5h) 

- 17 h spotkań 
z ekspertem 

- 22 h 
spotkań  
z ekspertem 

 

Wnioski: 

2 szkoły ponadgimnazjalne na 3 uczestniczące w projekcie wybrały ofertę doskonalenia „Jak pomóc 

uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”.  

 

 

7. Harmonogram wdrażania Rocznych Planów 

Wspomagania 

Roczny Plan Wspomagania jest to plan opracowany na bazie oferty doskonalenia realizowany 
w konkretnym przedszkolu lub szkole. RPW 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 szkoły/ przedszkola, 
przygotowanie Rocznego Planu Wspomagania we współpracy ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju 



39 | S t r o n a  

 

 
 
 

Powiatowy Program Wspomagania 
opracowany został w ramach realizacji projektu, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Edukacji, aktywny udział w warsztatach i konsultacjach, wdrażanie nowych umiejętności  
i wypracowanych procedur, udzielanie informacji zwrotnej, udział w podsumowaniu podjętych 
działań. 

Rok szkolny 2013/2014: 

Lp. Zadanie w Rocznym Planie Wspomagania Termin realizacji 

1. 
Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z dyrektorem 
szkoły. 

styczeń 2014 

2. 
Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z radą 
pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego. 

styczeń 2014 

3. Warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. styczeń 2014 

4. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania. styczeń 2014  

5. Wdrażanie oferty doskonalenia. kwiecień - czerwiec 2014  

7. Konsultacje grupowe i indywidualne. kwiecień - czerwiec 2014  

8. 
Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu 
wspomagania. 

czerwiec 2014  

9. 
Przedstawienie przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji 
dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji rocznego planu 
wspomagania. 

czerwiec 2014  

10. 
Rada pedagogiczna z udziałem Szkolnego Organizatora Rozwoju 
Edukacji. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego 
Planu Wspomagania, dyskusja, wnioski i rekomendacje. 

sierpień 2014  

 

Rok szkolny 2014/2015: 

Lp. Zadanie w Rocznym Planie Wspomagania Termin realizacji 

1. 
Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z dyrektorem 
szkoły. 

wrzesień 2014  

2. 
Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z radą 
pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego. 

wrzesień 2014 

3. Warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. wrzesień 2014  

4. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania. październik 2014  

5. Wdrażanie oferty doskonalenia. 
grudzień 2014  
- czerwiec 2015  

7. Konsultacje grupowe i indywidualne. 
grudzień 2014  
- czerwiec 2015  

8. 
Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu 
wspomagania. 

czerwiec 2015  

9. 
Przedstawienie przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji 
dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji rocznego planu 
wspomagania. 

czerwiec 2015  

10. 
Rada pedagogiczna z udziałem Szkolnego Organizatora Rozwoju 
Edukacji. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego 
Planu Wspomagania, dyskusja, wnioski i rekomendacje. 

czerwiec - sierpień 2015  
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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. 

Zaplanowano, iż w każdej z sieci odbędą się po 3 spotkania, jednakże jeśli zajdzie potrzeba 
organizacji dodatkowych spotkań będą one ustalane z koordynatorami sieci.  

Między spotkaniami będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w Warszawie. Praca na platformie obejmuje wymianę doświadczeń, materiałów 
samokształceniowych (w tym scenariuszy zajęć), udział w forum dyskusyjnym. Pracami sieci 
współpracy i samokształcenia kierują koordynatorzy sieci. 

 

 

9. Tematy sieci współpracy i samokształcenia 

Nauczyciele ze szkół z terenu powiatu sejneńskiego mieli możliwość wyboru sieci wśród 
opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System 
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” sieci, tj.: 

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 – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie 6 i 7 latków. 
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 radzić sobie 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 

 W okresie grudzień 2013 r. - styczeń 2014 r. przeprowadzono w szkołach, które zgłosiły swój 
akces do projektu diagnozę, na podstawie której wybrano powiatowe tematy sieci współpracy  
i samokształcenia.  

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. 6 

2. Budowanie spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu). 3 

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

4 

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 7 

5. Edukacja filmowa. 9 

6. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 32 

7. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. 11 

8. Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych. 5 

9. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 11 

10. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 13 

11. Praca ze źródłem historycznym. 7 

12. 
Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie 6 i 7 
latków 

35 

13. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 42 

14. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. 18 

15. Jak budować własny program nauczania? 18 

16. Promocja i budowanie wizerunku szkoły. 21 

17. Nauczyciele pracują zespołowo. 21 

18. Jak sobie radzić ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole. 23 

19. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I)-bezpieczny Internet. 13 

20. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II)-bezpieczny Internet. 8 

 

 

 

 



42 | S t r o n a  

 

 
 
 

Powiatowy Program Wspomagania 
opracowany został w ramach realizacji projektu, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

 

11. Sieci współpracy i samokształcenia utworzone  

w powiecie sejneńskim 

W okresie grudzień 2013 r. - styczeń 2014 r. przeprowadzono diagnozę w przedszkolach  
i szkołach, a następnie ustalona została tematyka czterech sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli. 

ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa sieci 

1. Hanna Maria Podczaska-Tomal - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 
- Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 

2. Tomasz Wojtanis  
(pracował do 10 września 2014 
r.) 
Marta Sokołowska (pracuje od 
października 2014 r.) 

- Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie 
pracować w grupie 6 i 7 latków. 
- Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo  
w szkole 
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12. 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 projektu. 

 

12.1.  Sieci w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015: 

Lp. Temat sieci Koordynator sieci 

1. Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie 
pracować w grupie 6 i 7 latków. 

Tomasz Wojtanis (pracował do 
10 września 2014 r.) 
Marta Sokołowska (pracuje od 
października 2014 r.) 

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

3. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 
Hanna Maria Podczaska-Tomal 

4. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. Praca na platformie. 

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

 

12.4. Zadania koordynatora sieci m.in.: 

a) przygotowanie harmonogramu pracy sieci współpracy i samokształcenia, 
b) zaproszenie uczestników i włączenie ich do sieci informatycznej (nadanie uprawnień, 

włączenie do grup dyskusyjnych), 
c) organizowanie i przeprowadzenie spotkań uczestników sieci - 3 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 
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edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, 
f) promocja działań sieci, 
g) przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy sieci. 

 

Plan pracy sieci na podstawie HARMONOGRAMU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY  

I SAMOKSZTAŁCENIA - Tomasz Wojtanis rok szkolny 2013/2014 

Temat sieci Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole 

Cel Cel ogólny: 
- zintegrowanie zespołu i określenie celów i zasad współpracy, 
- rozpoznanie przyczyn absencji szkolnej,  
- poprawa współpracy z rodzicami, 
- motywowanie uczniów do regularnego uczęszczania do szkoły 
Cele szczegółowe: 
- poznanie założeń projektu sieciowego, 
- zawiązanie celów wokół wspólnego tematu, 
- uczestnictwo na platformie,  
- nabycie wiedzy i umiejętności do diagnozowania przyczyn nieuczęszczania do 
szkoły, 
- analiza uczęszczania uczniów do szkoły na podstawie wskazań wybranych 
wychowawców klas, 
- poprawa współpracy z rodzicami, 
- stworzenie scenariusza wywiadówek, 
- pozyskanie wiedzy i umiejętności motywowania rodzica do współpracy, 
- zaangażowanie uczniów do współpracy, 
- podsumowanie i ewaluacja pracy sieci. 

 

Temat sieci Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie 

sześciolatków i siedmiolatków 

Cel Cel ogólny: 
- zintegrowanie zespołu i określenie celów i zasad współpracy 
- stosowanie metod skutecznej i efektywnej pracy w grupie sześciolatków i 
siedmiolatków 
- umiejętność radzenia z emocjami młodszych dzieci w klasie 
- wykorzystanie w pracy polecanych gier i zabaw 
Cele szczegółowe: 
- - poznanie założeń projektu sieciowego 
- zawiązanie celów wokół wspólnego tematu 
- uczestnictwo na platformie 
- nabycie wiedzy i umiejętności do diagnozowania przyczyn nieuczęszczania do szkoły 
- umiejętność organizacji pracy w klasach łączonych wiekowo 
- porównywanie treści programowych w pakietach do edukacji wczesnoszkolnej 
dostępnych na rynku 
- analiza porównawcza właściwości rozwojowych dzieci 6 i 7 letnich 
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- pozyskiwanie wiedzy i umiejętności motywowania dzieci do efektywnej pracy 
- poznanie i stosowanie zabaw rozwijająco-wyciszających 
- podsumowanie i ewaluacja pracy sieci 

 

Plan pracy sieci na podstawie HARMONOGRAMU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY  

I SAMOKSZTAŁCENIA – Marta Sokołowska - rok szkolny 2014/2015 

Temat sieci Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole 

Cel Cel ogólny: 
- nauczyciele znajdują przyczyny absencji w swoich szkołach, definiują pojęcie  
i nazywają problem 
- nauczyciele znają wewnętrzne i pozaszkolne przyczyny absencji 
Cele szczegółowe: 
- wymiana dobrych praktyk 
- poszerzenie wiedzy uczestników sieci 
- wymiana doświadczeń 
- kształcenie umiejętności pracy zespołowej 
- kształcenie umiejętności posługiwania się platformą edukacyjną 

 

Temat sieci Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie 
sześciolatków i siedmiolatków 

Cel Cel ogólny: 
- nauczyciele analizują i nanoszą swoje uwagi w harmonogramie sieci, 
- uczestnicy poznają nową metodę pracy dydaktycznej – WebQuest 
Cele szczegółowe: 
- wymiana dobrych praktyk 
- poszerzenie wiedzy uczestników sieci 
- wymiana doświadczeń 
- kształcenie umiejętności pracy zespołowej 

 

Plan pracy sieci na podstawie HARMONOGRAMU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY  

I SAMOKSZTAŁCENIA - Hanna Maria Podczaska-Tomal - rok szkolny 2013/2014 

Temat sieci Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów ? 

Cel Cel ogólny: 
- podniesienie jakości pracy nauczycieli/nauczycielek w powiecie sejneńskim przez 
organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia 
Cele szczegółowe: 
- nauczyciele wymieniają doświadczenia zawodowe 
- nauczyciele analizują przykłady dobrych praktyk 
- nauczyciele poszerzają swoje kompetencje 
- nauczyciele tworzą nowe rozwiązania na potrzeby szkół uczestniczących w sieci 
- nauczyciele nawiązują kontakty między szkołami 
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- nauczyciele pracują w zespole 
- nauczyciele korzystają z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów 

 

Temat sieci Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania 

Cel Cel ogólny: 
- podniesienie jakości pracy nauczycieli/nauczycielek w powiecie sejneńskim przez 
organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia 
Cele szczegółowe: 
- nauczyciele wymieniają doświadczenia zawodowe 
- nauczyciele analizują przykłady dobrych praktyk 
- nauczyciele poszerzają swoje kompetencje 
- nauczyciele tworzą nowe rozwiązania na potrzeby szkół uczestniczących w sieci 
- nauczyciele nawiązują kontakty i współpracę między szkołami 
- nauczyciele pracują w zespole 
- nauczyciele korzystają z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów 

 

Plan pracy sieci na podstawie HARMONOGRAMU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY  
I SAMOKSZTAŁCENIA - Hanna Maria Podczaska – Tomal - rok szkolny 2014/2015 

Temat sieci Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 

Cel Cel ogólny: 
- nauczyciele znają metody rozwijające kreatywność 
- nauczyciele przełamują podstawowe bariery kreatywności oraz schematyczności 
myślenia – zarówno u samego siebie, jak i u uczniów 
Cele szczegółowe: 
- wymiana dobrych praktyk 
- poszerzenie wiedzy uczestników sieci 
- wymiana doświadczeń 
- kształcenie umiejętności pracy zespołowej. 

 

Temat sieci Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania 

Cel Cel ogólny: 
- nauczyciele reflektują pozytywne i negatywne cechy mediów oraz ich wpływ na 
chęć czytania przez ucznia 
Cele szczegółowe: 
- wymiana dobrych praktyk 
- poszerzenie wiedzy uczestników sieci 
- wymiana doświadczeń 
- kształcenie umiejętności pracy zespołowej 
- kształcenie umiejętności posługiwania się platformą edukacyjną 
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13. Źródło pozyskiwania ekspertów 

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Powiat Sejneński dokonał wyboru ekspertów 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 
„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”. 

 
Przeprowadzenie procedury przetargowej odbyło się: 

- w roku szkolnym 2013/2014 w okresie luty – kwiecień 2014 r. 
- w roku szkolnym 2014/2015 w okresie październik – listopad 2014 r. 
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14. 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. Zakresy obowiązków koordynatorów 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. 
7. Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia (4 sieci). 

 
 
 
 
 
 
Sejny, dn. 30.01.2014 r. 
 

Opracowała: 
Magdalena Chmielewska 
 
 
Zatwierdził: 
Piotr Franciszek Alszko 
Starosta Powiatu Sejneńskiego 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


