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Wstęp 
Projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” został przyjęty do 

finansowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na podstawie wyników konkursu  
nr 1/POKL/3.5/2012 „Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli 
podporządkowane potrzebom w/w podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia”. 
Projekt finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych, wartość projektu wynosi 
628 257, 60 zł. 
Dotacja celowa z budżetu krajowego – jest to kwota 94 238, 64 zł. 
Środki europejskie w wysokości 534 018, 96 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013: 
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”. Działanie 3.5. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju 
szkół”. 
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013r. do 31.08.2015r. 
Obszar realizacji projektu: powiat sejneński, województwo podlaskie. 
 

Projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” jest realizowany przez 
Powiat Sejneński. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania obejmuje okres 
dwóch lat szkolnych: rok szkolny 2013/2014 (od 01.11.2013 do 31.08.2014) oraz rok szkolny 2014/2015 
(od 01.09.2014r. do 31.08.2015r.). W tym okresie: 

1. Przeprowadzono diagnozę w 15 szkołach oraz 2 przedszkolach: 
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Sejnach/ Przedszkole Miejskie im Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sejnach,  
- Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku  
- Szkoła Podstawowa w Poćkunach 
- Szkoła Podstawowa w Gibach 
- Szkoła Podstawowa w Karolinie 
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach 
- Zespół Szkół w Krasnopolu – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu 
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnowie 
- Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 
- Gimnazjum nr 2 w Sejnach 
- Gimnazjum w Gibach 
- Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 
- Gimnazjum w Krasnopolu 
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach 
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach  
- Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 
- Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego w Sejnach 
 

2. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w styczniu 2014 r. (rok szkolny 2013/2014) oraz 
aktualizacji jej we wrześniu 2014 r. (rok szkolny 2014/2015) dobrano właściwe oferty 
doskonalenia w każdej placówce oświatowej biorącej udział w projekcie. Każda ze 
szkół/przedszkoli zrealizowała po 2 oferty doskonalenia, jedną w roku szkolnym.  
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3. Wprowadzono doskonalenie do szkół i przedszkoli, czyniąc tym samym adresatem szkolenia 
zespół, czyli potrzeby szkoły (przedszkola), a nie pojedynczego nauczyciela; 

4. Uczyniono doskonalenie w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania procesem 
rozpoczynającym się diagnozą i kończącym się wdrażaniem zdobytych umiejętności; 

5. W miesiącach grudzień 2013-styczeń 2014 Funkcjonowały 4 sieci współpracy i 
samokształcenia, jako forum wymiany doświadczeń nauczycieli powiatu sejneńskiego; 

6. Zrealizowano Powiatowy Program Wspomagania na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015. 
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Cele projektu 
 

1) Cel główny projektu: 
 

Cel główny 
projektu 

Wskaźnik pomiaru 
celu 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

Wartość osiągnięta 
wskaźnika w roku 

szkolnym 
2013/2014 

Wartość osiągnięta 
wskaźnika w roku 

szkolnym 
2014/2015 

Źródło 
weryfikacji/pozyskania 

danych do pomiaru 
wskaźnika oraz 

częstotliwość pomiaru K M O K M O K M O 

Poprawa jakości 
funkcjonowania 
systemu 
doskonalenia 
nauczycieli w 
Powiecie 
Sejneńskim 
poprzez 
wdrożenie 
kompleksowych 
planów 
wspomagania 15 
szkół i 2 
przedszkoli w 
okresie od 
XI.2013-VII.2015. 

Liczba szkół 
objętych pilotażem  
w zakresie 
zmodernizowanego 
systemu 
doskonalenia 
nauczycieli, jako 
elementu wsparcia. 

0 0 15 0 0 15 0 0 15 

Deklaracja Dyrektora 
przystąpienia szkoły do 
projektu – XI.2013, 
sprawozdanie SORE z 
realizacji RPW-VI.2014; 
VI.2015. 

Liczba przedszkoli 
objętych pilotażem  
w zakresie 
zmodernizowanego 
systemu 
doskonalenia 
nauczycieli jako 
elementu wsparcia 

0 0 2 0 0 2 0 0 2 

Deklaracja Dyrektora 
przystąpienia 
przedszkola do projektu 
– XI.2013, sprawozdanie 
SORE z realizacji RPW 
VI.2014; VI.2015. 

Liczba Dyrektorów i 
nauczycieli, którzy 
stwierdzą poprawę 
jakości 
funkcjonowania 
systemu dzięki 
wdrożeniu 
kompleksowych 
planów 
wspomagania. 

110 18 128 217 41 258 197 39 236 

Ankiety z Dyrektorami 
 i nauczycielami, 
wywiady SORE 
z Dyrektorami – VI.2014, 
VI.2015. 

 
 
Wskaźniki realizacji celu głównego projektu zaplanowane na rok szkolny 2013/2014 zostały 
osiągnięte: 
 – w projekcie uczestniczyło 17 jednostek oświatowych, w tym 15 szkół oraz 2 przedszkola,  
- 258 osób (Dyrektorów i nauczycieli) stwierdzili poprawę jakości funkcjonowania systemu 
dzięki wdrożeniu kompleksowych planów wspomagania. 
 
Wskaźniki realizacji celu głównego projektu zaplanowane na rok szkolny 2014/2015 zostały 
osiągnięte: 
 – w projekcie uczestniczyło 17 jednostek oświatowych, w tym 15 szkół oraz 2 przedszkola,  
- 236 osób (Dyrektorów i nauczycieli) stwierdzili poprawę jakości funkcjonowania systemu 
dzięki wdrożeniu kompleksowych planów wspomagania. 
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2) Cele szczegółowe projektu: 
 

Cele szczegółowe 
projektu 

Wskaźnik 
pomiaru celu 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

Wartość osiągnięta 
wskaźnika w roku 

szkolnym 
2013/2014 

Wartość osiągnięta 
wskaźnika w roku 

szkolnym 2014/2015 

Źródła 
weryfikacji/pozyskan
ia danych do pomiaru 

wskaźnika oraz 
częstotliwość 

pomiaru 
K M O K M O K M O 

Poprawa 
spójności 
programów 
doskonalenia 
nauczycieli z 
potrzebami 
szkół/przedszkoli 
przez wdrożenie 
Rocznych Planów 
Wspomagania 
szkoły/przedszkol
a w 15 szkołach 
oraz 2 
przedszkolach w 
okresie od 
XI.2013-VIII.2015 

Liczba nauczycieli, 
którzy stwierdzą 
poprawę 
spójności 
programów 
doskonalenia 
nauczycieli z 
potrzebami 
szkół/przedszkoli 

94 18 112 217 41 258 197 39 236 

Ankiety, wywiady 
SORE z nauczycielami 
– VI.2014, VI.2015, 
deklaracje 
uczestników – 
XI.2013; 
sprawozdania SORE z 
realizacji RPW – 
VI.2014; VI.2015 

Liczba RPW 
szkoły/przedszkol
a 

0 0 34 0 0 17 0 0 17 

Protokoły odbioru 
dokumentu – 
XII.2013,  
X. 2014 

Liczba nauczycieli 
uczestniczących w 
doskonaleniu w 
ramach RPW 

135 25 160 217 41 258   254 

Deklaracja 
Dyrektora/uczestnika 
przystąpienia do 
projektu – XI.2013, 
sprawozdania SORE z 
realizacji RPW 
VI.2014; VI.2015 

Wzrost 
kompetencji 17 
dyrektorów/wice
dyrektorów 
szkół/przedszkoli 
w zakresie 
przeprowadzenia 
diagnozy potrzeb 
placówki w 
obszarze 
doskonalenia 
nauczycieli w 
okresie XI.2013 – 
VII.2015 

Liczba 
dyrektorów/wiced
yrektorów, którzy 
wezmą udział w 
pełnym cyklu 
doskonalenia 
nauczycieli 

12 5 17 15 2 17 15 2 17 

Deklaracja 
dyrektora/wicedyrekt
ora przystąpienia do 
projektu – XI.2013, 
sprawozdania SORE z 
realizacji RPW – 
VI.2014, VI.2015 

Liczba 
dyrektorów/wiced
yrektorów, którzy 
stwierdzą wzrost 
kompetencji w 
zakresie diagnozy 
potrzeb placówki 

9 5 14 15 2 17 14 2 16 
Ankiety monitorujące 
XI – XII.2013, VI.2014, 
VI.2015 

Poprawa 
współpracy 
Dyrektorów/Wice
dyrektorów oraz 
nauczycieli szkół i 
przedszkoli 
poprzez 
organizację sieci 
współpracy i 
samokształcenia 
w okresie XI.2013 
– VIII.2015 

Liczba 
dyrektorów/wiced
yrektorów oraz 
nauczycieli szkół i 
przedszkoli którzy 
wezmą udział w 
sieciach 
współpracy i 
samokształcenia 

90 10 100 96 13 109 86 14 100 

Deklaracje 
przystąpienia do sieci 
– XI.2013, roczne 
sprawozdania 
koordynatora sieci – 
VI.2014, VI.2015 

Liczba sieci 
współpracy i 
samokształcenia 
utworzonych na 
terenie powiatu 

0 0 4 0 0 4 0 0 4 

Roczne sprawozdania 
koordynatora sieci – 
VI.2014, VI.2015, 
harmonogram pracy 
sieci – XII.2013, 
IX.2014 
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Liczba dyrektorów 
i nauczycieli 
uczestniczących w 
pracach sieci, 
którzy stwierdzą 
podniesienie 
jakości 
współpracy w 
powiecie dzięki 
organizacji sieci 

60 10 70 96 13 109 80 10 90 

Ankiety monitorujące 
XI – XII.2013, VI.2014, 
VI.2015; 
sprawozdania 
koordynatora sieci 
VI.2014, VI.2015 

 
 

Wskaźniki ujęte w celach szczegółowych projektu zaplanowane na rok szkolny 2013/2014 zostały 
osiągnięte: 
- 258 nauczycieli stwierdziło poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 
szkół/przedszkoli, 
- powstało 17 RPW Szkoły/Przedszkola, 
- 258 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu w ramach RPW 
- 17 dyrektorów/wicedyrektorów wzięło udział w pełnym cyklu doskonalenia nauczycieli, 
- 17 dyrektorów/wicedyrektorów stwierdziło wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb 
placówki, 
- 109 dyrektorów/wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli wzięło udział w sieciach 
współpracy i samokształcenia,  
- powstały 4 sieci współpracy i samokształcenia, 
- 109 dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w pracach sieci stwierdziło podniesienie jakości 
współpracy w powiecie dzięki organizacji sieci 
 
 
Wskaźniki ujęte w celach szczegółowych projektu zaplanowane na rok szkolny 2014/2015 zostały 
osiągnięte: 
- 236 nauczycieli stwierdziło poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 
szkół/przedszkoli, z czego 131 oceniło na 5 (w skali do od 1 do 5), 88 oceniło na 4, 15 oceniło na 3 oraz 
1 ocenił na 2, 
- powstało 17 RPW Szkoły/Przedszkola, 
- 254 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu w ramach RPW 
- 17 dyrektorów/wicedyrektorów wzięło udział w pełnym cyklu doskonalenia nauczycieli, 
- 16 dyrektorów/wicedyrektorów stwierdziło wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb 
placówki, 
- 100 dyrektorów/wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli wzięło udział w sieciach 
współpracy i samokształcenia,  
- kontynuowano spotkania w 4 sieciach współpracy i samokształcenia, utworzonych w roku szkolnym 
2013/014, 
- 90 dyrektorów i nauczycieli (80K i 10M) uczestniczących w pracach sieci stwierdziło podniesienie 
jakości współpracy w powiecie dzięki organizacji sieci 
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Grupy docelowe 
 

W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 w projekcie uczestniczyło 17 szkół, w tym: 15 
szkół różnych typów i rodzajów i 2 przedszkola, mające siedzibę na terenie gmin powiatu sejneńskiego, 
tj. miasta Sejny, gminy Sejny, gminy Krasnopol, gminy Puńsk, gminy Giby. 
 
Przedszkola: 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli Liczba nauczycieli 

w
 rad

zie
 p

e
d

ago
giczn

ej 

(stan
 n

a 3
0

.0
9

.2
0

1
3

r.) 

Liczb
a zgło

szo
n

ych
 

n
au

czycieli d
o

 p
ro

jektu
 w

 

ro
ku

 szko
ln

ym
 

2
0

1
3

/2
0

1
4 

którzy ukończyli cykl 
doskonalenia w roku 

szk. 2013/2014 

w
 rad

zie
 p

e
d

ago
giczn

ej 

(stan
 n

a 3
0

.0
9

.2
0

1
4

r.) 

Liczb
a zgło

szo
n

ych
 

n
au

czycieli d
o

 p
ro

jektu
 w

 

ro
ku

 szko
ln

ym
 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

którzy ukończyli cykl 
doskonalenia w roku 

szk. 2014/2015 

K M Razem K M Razem 

1. 

Przedszkole 
Samorządowe z 

Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania w 

Puńsku 

Puńsk 
Alicja 

Wołyniec 
9 7 4+3 0 7 11 7 4+3 0 7 

2. 

Przedszkole im 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w 

Sejnach 

Sejny 
Beata 

Dźwilewska 
10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 

Ogółem 19 17 17 0 17 17 17 17 0 17  7 

 
 
Szkoły podstawowe: 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 

Liczba nauczycieli Liczba nauczycieli 

w
 rad

zie
 p

e
d

ago
giczn

e
j 

(stan
 n

a 30.09.2
0

1
3

r.) 

Liczb
a zgło

szo
n

ych
 

n
au

czycieli d
o

 p
ro

je
ktu

 w
 

ro
ku

 szko
ln

ym
 

20
13/20

1
4

 

którzy ukończyli cykl 
doskonalenia w roku 
szkolnym 2013/2014 

w
 rad

zie
 p

e
d

ago
giczn

e
j 

(stan
 n

a 30.09.2
0

1
4

r.) 

Liczb
a zgło

szo
n

ych
 

n
au

czycieli d
o

 p
ro

je
ktu

 w
 

ro
ku

 szko
ln

ym
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którzy ukończyli cykl 
doskonalenia w roku 
szkolnym 2014/2015 

K M Razem K M Razem 

1. 

Szkoła Podstawowa 
im. Adama 

Mickiewicza w 
Krasnowie 

Krasnowo 
Barbara 

Nowikowska 
9 9 8 1 9 10 8 7 1 8 

2. 

Zespół Szkół w 
Krasnopolu – Szkoła 

Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Krasnopolu 

Krasnopol 
Grażyna 
Ogórkis 

17 18 9+5 3+1 18 20 18 10+4 3+1 18 

3. 

Szkoła Podstawowa 
im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego 

„Hubala” w Sejnach 

Sejny 
Bożena 

Twardowska 
 

34 
32 5+22 0+5 32 34 30 5+20 0+5 30 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

4. 

Zespół Szkół z Polskim 
i Litewskim Językiem 
Nauczania w Puńsku - 
Szkoła Podstawowa z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 

im. Dariusa i Girenasa 
w Puńsku 

Puńsk Jan Wydra 32 31 16+14 0+1 31 34 29 16+12 0+1 29 

5. 
Szkoła Podstawowa w 

Gibach 
Giby 

Alicja 
Janczewska 

12 11 8+3 0 11 12 11 8+3 0 11 

6. 
Szkoła Podstawowa w 

Karolinie 
Karolin 

Lucyna 
Fidrych 

9 9 4+5 0 9 9 9 4+5 0 9 

7. 
Szkoła Podstawowa w 

Poćkunach 
Poćkuny 

Stanisława 
Gołąbek 

11 10 6+3 1 10 12 11 6+4 1+0 11 

Ogółem 124 120 108 12 120 131 116 104 12 `116 

 
 
Gimnazja: 
 

Lp. Nazwa Siedziba Dyrektor 
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którzy ukończyli cykl 
doskonalenia w roku 
szkolnym 2014/2015 

K M Razem K M Razem 

1. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Sejnach - Gimnazjum 

nr 2 w Sejnach 

Sejny 
Andrzej 

Małkiński 
6 6 6 0 6 6 5 5 0 5 

2. Gimnazjum w Gibach Giby 
Katarzyna 
Milewska 

12 12 6+5 1 12 15 12 6+5 1 12 

3. 

Zespół Szkół z Polskim 
i Litewskim Językiem 
Nauczania w Puńsku - 
Gimnazjum z Polskim 
i Litewskim Językiem 

Nauczania im. Dariusa 
i Girenasa w Puńsku 

Puńsk Jan Wydra 21 10 5+3 1+1 10 20 11 6+3 1+1 11 

4. 

Zespół Szkół w 
Krasnopolu - 

Gimnazjum w 
Krasnopolu 

Krasnopol 
Grażyna 
Ogórkis 

13 9 6+1 1+1 9 11 9 7+0 1+1 9 

5. 
Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II w 
Sejnach 

Sejny 
Marian 
Cezary 

Teodorowski 
23 19 13+2 4 19 25 19 13+2 4 19 

Ogółem 75 56 47 9 56 77 56 47 9 56 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

 
 
 
Szkoły ponadgimnazjalne: 
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którzy ukończyli cykl 
doskonalenia w roku 
szkolnym 2014/2015 

K M Razem K M Razem 

1. 

Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. 
Stanisława Staszica 

w Sejnach - 
Technikum 

Sejny Henryk Wydra 37 23 6+8 6+3 23 41 25 8+8 7+2 25 

2. 

Liceum 
Ogólnokształcące z 
Litewskim Językiem 

Nauczania im. 11 
Marca w Puńsku 

Puńsk 
Irena 

Marcinkiewicz 
18 18 9+4 2+3 18 19 15 8+2 2+3 15 

3. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Sejnach - Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Szymona 
Konarskiego w 

Sejnach 

Sejny 
Andrzej 

Małkiński 
38 24 14+4 5+1 24 34 23 14+3 5+1 23 

Ogółem 93 65 45 20 65 93 63 43 20 63 

 
 

Wsparcie objęło: 2 przedszkola, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 3 szkoły 
ponadgimnazjalne. 

W grupie objętej wsparciem było 11 szkół wiejskich, co stanowi 64,71% ogółu placówek 
uczestniczących w projekcie. 

W wyżej wymienionych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym: 
- 2013/2014 zatrudnionych było łącznie 311 nauczycieli. W projekcie „Nowy system doskonalenia 
nauczycieli w powiecie sejneńskim” cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło 258 
nauczycieli, co stanowi 82,96% ogółu nauczycieli. 
 
- 2014/2015 zatrudnionych było łącznie 322 nauczycieli. W projekcie „Nowy system doskonalenia 
nauczycieli w powiecie sejneńskim” cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015 ukończyło 254 
nauczycieli, tj. 78,26% ogółu nauczycieli, z czego ukończyło 211 kobiet i 41 mężczyzn. 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Rola Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji 
  

W realizacji Rocznych Planów Wspomagania w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 
współpracowali z placówką bezpośrednio Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji oraz zewnętrzni 
eksperci wyłonieni w ramach przetargu. 
 
Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji wykonali niżej wymienione zadania w okresie wdrażania 
całego projektu: 

a) zapoznali się ze specyfiką przedszkoli/szkół; 
b) przeprowadzili/zaktualizowali diagnozę potrzeb rozwojowych przedszkoli/szkół; 
c) ustalili formy wsparcia z uwzględnieniem specyfiki przedszkola/szkoły; 
d) opracowali oferty doskonalenia przedszkoli/szkół wspólnie z radami pedagogicznymi na dany 

rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015; 
e) opracowali Roczne Plany Wspomagania (RPW) przedszkoli/szkół na dany rok szkolny 

2013/2014 oraz 2014/2015;; 
f) prowadzili bieżącą ewaluację działań związanych z realizacją Rocznych Planów Wspomagania 

przedszkoli/szkół; 
g) sporządzili sprawozdania z realizacji działań Rocznych Planów Wspomagania przedszkoli/szkół 

i przedstawili je radom pedagogicznym za dany rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015; 
h) wspólnie z nauczycielami przygotowali wnioski i rekomendacje do pracy w następnych latach 

szkolnych. 
 
Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji wspomagali niżej wymienione przedszkola i szkoły: 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedszkole, szkoła 

1. 
Ewelina Luto – do 04.03.2015r. 
Justyna Kulikowska – od 
16.03.2015r. 

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

 Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem 
Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 

 Gimnazjum w Krasnopolu 

 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach 

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w 
Krasnowie 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Krasnopolu 

 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach 

 Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w 
Puńsku 

 Przedszkole Miejskie im Józefa Piłsudskiego w 
Sejnach 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

2. Monika Łostowska 

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

 Liceum Ogólnokształcące im. Szymona 
Konarskiego w Sejnach 

 Gimnazjum nr 2 w Sejnach 

 Gimnazjum w Gibach 

 Szkoła Podstawowa w Poćkunach 

 Szkoła Podstawowa w Gibach 

 Szkoła Podstawowa w Karolinie 

 Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania w Puńsku 

 
W trakcie przeprowadzania/aktualizacji diagnozy Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, we 

współpracy z dyrektorami i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji 
placówki, w szczególności wyników egzaminów zewnętrznych, wyników ewaluacji zewnętrznej i 
wyników ewaluacji wewnętrznej, szczegółowo przeanalizowali potrzeby danej szkoły lub przedszkola. 
Diagnozę w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w styczniu 2014r. (z powodu późnego 
zatrudnienia personelu projektu – SORE). Natomiast aktualizację diagnozy w roku szkolnym 2014/2015 
przeprowadzono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu - we wrześniu 2014r. i jej rezultatem 
był wybór ofert doskonalenia. Następnie opracowano w całości Roczny Plan Wspomagania 
szkoły/przedszkola na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015. 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Sprawozdanie z realizacji Rocznych Planów 
Wspomagania 

 
 
Roczny Plan Wspomagania jest to plan opracowany na bazie oferty doskonalenia realizowany 

w konkretnym przedszkolu lub szkole w danym roku szkolnym. Obejmuje on cały proces: od diagnozy 
potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań, pomoc nauczycielom we wprowadzaniu 
zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. 

 

W roku szkolnym 2013/2014 
1. W styczniu 2014 r. we wszystkich szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie Szkolni 

Organizatorzy Rozwoju Edukacji przeprowadzili diagnozę potrzeb rozwojowych współpracując 
z dyrektorami, zespołami zadaniowymi ze szkół i przedszkoli oraz z radami pedagogicznymi. W 
efekcie tej pracy określono obszary doskonalenia, wybrano oferty szkoleniowe dostosowując 
je do indywidualnych potrzeb szkół i przedszkoli, przeprowadzono rekrutację nauczycieli do 
projektu. Do końca stycznia 2014 r. opracowano dla 17 szkół Roczne Plany Wspomagania. 

2. Przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego nauczyciele wypełnili ankiety określające potrzeby 
rozwojowe w ramach wybranej oferty. 

3. Na bazie ofert szkoleniowych w marcu 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku, 
którego wyłoniono pięć firm szkoleniowych, tj.: 

- Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski, ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków  
 Oferta „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w Szkole Podstawowej z polskim 

i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, Umowa nr OR.272.6.2014.10 
z dnia 24.04.2014 r. 

 Oferta „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” Gimnazjum z Polski i Litewskim 
Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, Umowa nr OR.272.6.2014.11 z dnia 
24.04.2014 r. 

 Oferta „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w Liceum Ogólnokształcącym im. 
11 Marca w Puńsku, Umowa nr OR.272.6.2014.12 z dnia 24.04.2014 r. 

 
- Konsorcjum KBMM Dorota Ksok – Borowska Urszula Borowska – Burnos, ul. Jaśminowa 60, 15-814 
Białystok 

 Oferta „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” w Gimnazjum nr 2  
w Sejnach, Umowa nr OR.272.6.2014.2 z dnia 24.04.2014 r. 

 
- Studio Rozwojowe Olga Matecka, ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 

 Oferta „Ocenianie kształtujące” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie, 
Umowa nr OR.272.6.2014.5 z dnia 24.04.2014 r. 

 Oferta „Ocenianie kształtujące” w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w Sejnach, Umowa nr OR.272.6.2014.6 z dnia 24.04.2014 r. 

 Oferta „Ocenianie kształtujące” w Szkole Podstawowej w Gibach, Umowa nr OR.272.6.2014.7 
z dnia 24.04.2014 r. 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

 Oferta „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sejnach, Umowa nr OR.272.6.2014.4 z dnia 24.04.2014 r. 

 Oferta „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” w Gimnazjum w Gibach, Umowa nr 
OR.272.6.2014.8 z dnia 24.04.2014 r. 

 
- Iwona Wasilewska, ul. Wigierska 36, 16-400 Suwałki 

 Oferta „Nauczyciel 45+” w Szkole Podstawowej im. Jasna Pawła II w Krasnopolu, Umowa nr 
OR.272.6.2014.1 z dnia 24.04.2014 r. 

 
- AKRA Anna Krawczuk, ul. Storczykowa 16m.23, 15-644 Białystok 

 Oferta „Ocenianie kształtujące” w Szkole Podstawowej w Karolinie, Umowa nr 
OR.272.6.2014.3 z dnia 24.04.2014 r. 

 
Na 9 zadań nie wybrano żadnej ofert, w związku z czym w kwietniu ogłoszono drugi przetarg,  

w wyniku którego wyłoniono dwie firmy szkoleniowe: 
- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 16, 19-100 Mońki 

 Oferta „Nauczyciel 45+” w Gimnazjum w Krasnopolu, Umowa nr OR.272.8.2014.1 z dnia 
13.05.2014 r. 

 
- Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz, ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny 

 Oferta „Ocenianie kształtujące” w Szkole podstawowej w Poćkunach, Umowa nr 
OR.272.8.2014.4 z dnia 13.05.2014 r. 

 Oferta „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet” w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Umowa nr OR.272.8.2014.3 
z dnia 13.05.2014 r. 

 Oferta „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach, Umowa nr OR.272.8.2014.6 z dnia 
13.05.2014 r 

 Oferta „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet” w Przedszkolu 
Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, Umowa nr 
OR.272.8.2014.5 z dnia 13.05.2014 r 

 Oferta „Praca z uczniem młodszym” w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Sejnach”, Umowa nr 
OR.272.8.2014.2 z dnia 13.05.2014 r. 

 
4. Dla każdej szkoły eksperci opracowali programy szkoleniowe, które odpowiadały ich 

indywidualnym potrzebom. W ramach oferty nauczyciele otrzymali wsparcie ekspertów 
zewnętrznych: 
- 15 godzin warsztatów; 
- 11 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych, na zadania z 
pierwszego przetargu. 
- 15 godzin warsztatów; 
- 4 godziny konsultacji grupowych i 2 godziny konsultacji indywidualnych, na zadania z drugiego 
przetargu, (z uwagi na bardzo krótki okres do zakończenia roku szkolnego – 1,5 miesiąca, 
istniało ryzyko nie wykonania zaplanowanych godzin spotkań). 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

5. W czerwcu 2014r. zostały sporządzone przez SORE sprawozdania z realizacji Rocznych Planów 
Wspomagania, oraz przedstawione radom pedagogicznym. Zawierają one informacje o 
realizacji, ewaluacji, trudnościach i rekomendacje na następny rok szkolny. 

 

w roku szkolnym 2014/2015 
1. We wrześniu 2014r. we wszystkich szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie SORE 

przeprowadzili aktualizację diagnozy potrzeb rozwojowych współpracując z dyrektorami, 
zespołami zadaniowymi ze szkół i przedszkoli oraz z radami pedagogicznymi. W efekcie tej 
pracy określono obszary doskonalenia, wybrano oferty szkoleniowe dostosowując je do 
indywidualnych potrzeb szkół i przedszkoli. Dokonano aktualizacji listy nauczycieli biorących 
udział w projekcie z uwagi na przedstawiane przez nauczycieli na początku roku zwolnienia 
chorobowe dla podratowania zdrowia lub urlopy macierzyńskie. 

2. SORE opracowali dla każdej szkoły i przedszkola Roczny Plan Wspomagania, zgodnie z którym 
realizowano wsparcia. Dla każdej szkoły eksperci opracowali programy szkoleniowe, które 
odpowiadały ich indywidualnym potrzebom. 

3. Na bazie ofert szkoleniowych w październiku 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony, w 
wyniku, którego wyłoniono następujące firm szkoleniowe i ekspertów: 
- Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski, ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków; 
a) oferta: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Umowa nr OR.272.14.2014.7 z dnia 
25.11.2014 r. 
b) oferta: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w Szkole Podstawowej w 
Poćkunach, Umowa nr OR.272.14.2014.10 z dnia 25.11.2014 r. 
c) Oferta: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” w Szkole Podstawowej w Gibach, 
Umowa nr OR.272.14.2014.8 z dnia 25.11.2014 r. 
 
- Iwona Wasilewska, ul. Wigierska 36, 16-400 Suwałki; 
a) Oferta: „Nauczyciel 45+” w Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sejnach, Umowa nr OR.272.14.2014.4 z dnia 25.11.2014 r. 
b) Oferta: „Nauczyciel 45+” w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  
w Sejnach, Umowa nr OR.272.14.2014.6 z dnia 25.11.2014 r. 
 
- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 16, 19-100 
Mońki; 
a) Oferta: „Nauczyciel 45+” w Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Krasnowie, 
Umowa nr OR.272.14.2014.5 z dnia 25.11.2014 r. 
b) Oferta: „Ocenianie kształtujące” w Zespole Szkół w Puńsku (Szkoła Podstawowa z Polskim i 
Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku/ Gimnazjum z Polskim i 
Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku), Umowa nr OR.272.14.2014.3 z dnia 25.11.2014 r. 
c) Oferta: „Ocenianie kształtujące” w Zespole Szkół w Krasnopolu (Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Krasnopolu / Gimnazjum w Krasnopolu), Umowa nr OR.272.14.2014.2 z dnia 
25.11.2014 r. 
d) Oferta: „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” w Gimnazjum nr 1 im 
Jana Pawła II w Sejnach, Umowa nr OR.272.14.2014.1 z dnia 25.11.2014 r. 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

e) Oferta: „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” w Gimnazjum w Gibach, 
Umowa nr OR.272.14.2014.14 z dnia 25.11.2014 r. 
f) Oferta: „Praca z uczniem młodszym” w Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania w Puńsku, Umowa nr OR.272.14.2014.11 z dnia 25.11.2014 r. 
g) Oferta: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” w Liceum Ogólnokształcące z 
Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, Umowa nr OR.272.14.2014.12 z dnia 

25.11.2014 r. 
h) Oferta: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” w Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Sejnach (Gimnazjum nr 2 w Sejnach / Liceum Ogólnokształcące im. 
Szymona Konarskiego w Sejnach), Umowa nr OR.272.14.2014.13 z dnia 25.11.2014 r. 
i) Oferta: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” w Szkole Podstawowej w 
Karolinie, Umowa nr OR.272.14.2014.9 z dnia 25.11.2014 r. 
 

4. W czerwcu 2015r. SORE sporządzili sprawozdania z realizacji Rocznych Planów Wspomagania 
i przedstawili te raporty radom pedagogicznym. 
 
Sprawozdania z realizacji Rocznych Planów Wspomagania, sporządzone przez SORE zawierają 

informacje o realizacji, ewaluacji, trudnościach i rekomendacje na następny rok szkolny. Na prośbę 
nauczycieli oraz ze względu na oszczędności przy planowaniu szkoleń połączone zostały szkoły 
tworzące zespoły szkół. Wybrali oni również te same oferty doskonalenia, tj.: 
- Zespół Szkół w Krasnopolu – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu i Gimnazjum w 
Krasnopolu – oferta: „Ocenianie kształtujące”, 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – Liceum Ogólnokształcące im Szymona Konarskiego w 
Sejnach i Gimnazjum nr 2 w Sejnach – oferta: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”, 
- Zespół Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku – Szkoła Podstawowa z Polskim i 
Litewskim Językiem Nauczania im Dariusa i Girenasa w Puńsku i Gimnazjum z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania im Dariusa i Girenasa w Puńsku – oferta: „Ocenianie kształtujące”. 

 
Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami przedszkola i szkoły otrzymały niżej wymienione 

wsparcie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Przedszkola: 
 

Lp. Przedszkole 

Oferta 
doskonalenia/ 

rok szkolny 
2013/2014 

Formy wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 Formy wsparcia w roku szkolnym 2014/2015 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje grupowe konsultacje indywidualne 
warsztaty dla 

nauczycieli 
konsultacje grupowe 

konsultacje 
indywidualne 
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a go

d
zin
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Oferta 
doskonalenia/ 

rok szkolny 
2014/2015 

1. 
Przedszkole im Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w 
Sejnach 

Praca z uczniem 
młodszym 

19.05.2014 5 10 

04.06.2014 4 10 04.06.2014 2 10 

15.01.2015 4 9 11.12.2014 4 9 11.12.2014 2 9 

04.02.2015 5 10 
12.12.2014 4 9 12.12.2014 5 9 

26.05.2014 5 10 
4.02.2015 2 10 15.01.2015 1 9 

Nauczyciel 45+ 25.03.2015 5 8 
26.03.2015 5 8 8.06.2015 6 10 

05.06.2014 5 10 21.05.2015 7 10 18.06.2015 4 10 

2. 

Przedszkole Samorządowe 
z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania w 

Puńsku 

Wykorzystanie TIK 
na zajęciach 

edukacyjnych-
bezpieczny 

internet 

09.06.2014 5 7 

12.06.2014 4 6 11.06.2014 2 6 

27.01.2015 7 7 

01.12.2014 
4 
 

7 
 

17.12.2014 7 7 

16.12.2014 4 7 

10.06.2014 5 7 

28.01.2015 6 7 

15.04.2015 
5 
 

7 
 12.05.2015 6 7 

Praca z uczniem 
młodszym 

11.06.2014 5 7 
22.04.2015 5 7 

14.05.2015 4 7 13.05.2015 5 7 

 

 
 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Wnioski: 
 

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w Przedszkolach:  
Przedszkolu Miejskim nr 1 w Sejnach: 
- 15 h warsztatów, 
- 4 h konsultacji grupowych, 
- 2h konsultacji indywidualnych 
- zrealizowano ofertę: „Praca z uczniem młodszym”. 
 
Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku: 
- 15 h warsztatów, 
- 4 h konsultacji grupowych, 
- 2 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę: „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny internet”. 
 
 

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono w Przedszkolach:  
Przedszkolu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach: 
- 14 h warsztatów, 
- 22 h konsultacji grupowych, 
- 18 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę: „Nauczyciel 45+”. 
 
Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku: 
- 13 h warsztatów, 
- 22 h konsultacji grupowych, 
- 18 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę: „Praca z uczniem młodszym”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Szkoły podstawowe: 
 

Lp
. 

Szkoła Podstawowa 

Oferta doskonalenia/ 
rok szkolny 2013/2014 

Formy wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 Formy wsparcia w roku szkolnym 2014/2015 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje grupowe konsultacje indywidualne warsztaty dla nauczycieli konsultacje grupowe konsultacje indywidualne 

d
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a go
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Oferta doskonalenia/ 
rok szkolny 2014/2015 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Gibach 

Ocenianie kształtujące 
25.04.2014 5 10 29.04.2014 3 9 25.04.2014 2 9 27.01.2015 7 11 27.02.2015 5 10 08.05.2015 6 10 

07.06.2014 5 10 

14.06.2014 8 9 
 

13.06.2014 
 

6 
 

9 
28.01.2015 7 9 28.02.2015 10 11 9.05.2015 6 10 

Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces 

edukacyjny 
05.06.2014 5 10 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Karolinie 

Ocenianie kształtujące 
15.05.2014 5 9 

09.06.2014 11 7 

15.05.2014 1 6 

23.01.2015 6 9 06.03.2015 5 9 25.05.2015 10 4 
23.05.2014 5 9 

23.05.2014 2 6 

Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces 

edukacyjny 

30.05.2014 2 8 

30.05.2014 5 8 20.06.2014 3 8 24.01.2015 8 9 07.03.2015 10 9 26.05.2015 2 4 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Poćkunach 

Ocenianie kształtujące 
13.06.2014 5 10 

14.06.2014 4 10 13.06.2014 2 10 

18.12.2014 1 11 
18.12.2014 4 11 

19.12.2014 7 11 
19.12.2014 4 11 

14.06.2014 5 10 21.01.2015 7 11 
13.04.2015 4 11 

7.05.2015 5 11 
Techniki uczenia się i 

metody motywujące do 
nauki 

14.04.2015 5 11 

14.06.2014 5 10 10.02.2015 6 11 15.04.2015 5 6 8.05.2015 6 11 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

4. 

Szkoła Podstawowa 
im. Adama 

Mickiewicza 
w Krasnowie 

Ocenianie kształtujące 
28.04.2014 5 9 

26.04.2014 3 8 26.04.2014 2 8 
4.12.2014 1 8 4.12.2014 1 8 4.12.2014 1 8 

22.05.2014 5 9 
26.01.2015 8 8 11.03.2015 5 8 23.04.2015 5 8 

Nauczyciel 45+ 14.06.2014 8 8 13.06.2014 6 8 
 

18.02.2015 
 

5 
 

8 

24.04.2015 4 8 
20.05.2015 6 8 

23.05.2014 5 9 15.05.2015 5 8 

5. 

Zespół Szkół w 
Krasnopolu – Szkoła 

Podstawowa im. 
Jana Pawła II w 

Krasnopolu 

Nauczyciel 45+ 
27.05.2014 5 18 

20.05.2014 6 6 22.05.2014 4 5 
5.12.2014 1. 18 

5.12.2014 4 18 8.12.2014 2 17 

8.12.2014 4 17 10.12.2014 5 17 

29.05.2014 5 18 
13.01.2015 3 17 13.01.2015 2 17 17.13.2015 2 13 

Ocenianie kształtujące 21.05.2014 5 6 28.05.2014 4 5 

25.02.2015 5 18 25.02.2015 3 18 21.05.2015 3 13 

05.06.2014 5 18 17.03.2015 5 13 
28.04.2015 5 18 

9.06.2015 5 13 
14.05.2015 5 13 

6. 

Szkoła Podstawowa 
im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego 

„Hubala” w Sejnach 

Ocenianie kształtujące 
29.04.2014 5 32 

30.04.2014 3 26 30.04.2014 2 26 
16.12.2014 1 30 16.12.2014 1 30 16.12.2014 1 30 

17.05.2014 5 32 
19.01.2015 3 30 6.02.2015 5 30 19.01.2015 2 30 

Nauczyciel 45+ 09.06.2014 8 26 28.05.2014 6 26 
6.02.2015 5 30 10.03.2015 5 30 28.05.2015 2 30 

17.05.2014 5 32 9.03.2015 5 30 25.05.2015 4 30 11.06.2015 7 30 

7. Zespół Szkół z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
w Puńsku - Szkoła 
Podstawowa z 
Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania 
im. Dariusa i 
Girenasa w Puńsku 

Techniki uczenia się i 
metody motywujące do 

nauki  

25.04.2014 5 31 
26.04.2014 4 25 26.04.2014 3 25 

2.12.2014 1 26 
2.12.2014 1 26 

2.12.2014 1 26 
16.01.2015 2 26 

04.06.2014 5 31 

16.01.2015 3 26 19.02.2015 2 29 

22.04.2015 5 28 

31.05.2014 7 25 10.06.2014 5 25 

19.02.2015 5 29 22.04.2015 2 28 

Ocenianie kształtujące 
11.06.2014 5 31 5.03.2015 5 28 

12.05.2015 4 28 
19.05.2015 5 26 

2.06.2015 5 28 

 

 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Wnioski: 
 
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w Szkołach Podstawowych:  
W Szkole Podstawowej w Gibach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
W Szkole Podstawowej w Karolinie przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
W Szkole Podstawowej w Poćkunach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 4 h konsultacji grupowych, 
- 2 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
W Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Krasnowie przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
W Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Krasnopolu przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Nauczyciel 45+” 
 
W Szkole Podstawowej im mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
W Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono w Szkołach Podstawowych:  
W Szkole Podstawowej w Gibach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 15 h konsultacji grupowych, 
- 12 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 
 
W Szkole Podstawowej w Karolinie przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 15 h konsultacji grupowych, 
- 12 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 
 
W Szkole Podstawowej w Poćkunach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 22 h konsultacji grupowych, 
- 18 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 
 
W Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Krasnowie przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 15 h konsultacji grupowych, 
- 12 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Nauczyciel 45+” 
 
W Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Krasnopolu przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 23 h konsultacji grupowych, 
- 17 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
W Szkole Podstawowej im mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 15 h konsultacji grupowych, 
- 12 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Nauczyciel 45+” 
 
W Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 16 h konsultacji grupowych, 
- 11 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Gimnazja: 
 

Lp
. 

Gimnazjum 

Oferta doskonalenia/ 
rok szkolny 
2013/2014 

Formy wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 Formy wsparcia w roku szkolnym 2014/2015 

warsztaty dla nauczycieli konsultacje grupowe konsultacje indywidualne warsztaty dla nauczycieli konsultacje grupowe konsultacje indywidualne 
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Oferta doskonalenia/ 
rok szkolny 
2014/2015 

1. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 

Sejnach - Gimnazjum nr 2 w 
Sejnach 

Wspieranie pracy 
wychowawców klas – 

bezpieczna szkoła 

25.04.2014 5 6 

02.06.2014 5 6 02.06.2014 1 6 

1.12.2014 
 

1 
 

5 
 

01.12.2014 3 1 

19.12.2014 7 1 
23.05.2014 5 6 

16.12.2014 4 2 

16.01.2015 3 5 

20.02.2015 5 2 

Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces 

edukacyjny? 
06.06.2014 6 6 11.06.2014 7 6 

21.02.2015 5 1 

24.06.2014 5 6 11.04.2015 10 2 
17.01.2015 10 5 10.05.2015 5 2 

2. Gimnazjum w Gibach 

Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces 

edukacyjny? 

26.04.2014 5 12 25.04.2014 3 12 

25.04.2014 2 7 

19.01.2015 4 11 
18.12.2014 1 11 

18.12.2014 1 11 
10.02.2015 3 11 

28.05.2014 5 12 29.05.2014 4 12 10.02.2015 5 12 
16.02.2015 3 12 

7.05.2015 6 12 

Wspieranie pracy 
wychowawców klas – 

bezpieczna szkoła 
27.05.2014 6 12 

9.03.2015 4 10 

29.05.2014 5 12 30.05.2014 4 12 16.02.2015 5 12 10.03.2015 4 10 8.05.2015 5 12 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

3. 

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 
28.04.2014 5 10 

26.04.2014 4 8 
28.04.2014 

 
3 
 

8 
 

2.12.2014 1 9 2.12.2014 1 9 

2.12.2014 1 9 
16.01.2015 3 9 16.01.2015 2 9 

Ocenianie kształtujące 

04.06.2014 5 10 19.02.2015 5 10 
19.02.2015 2 10 

22.04.2015 5 9 

24.05.2014 7 8 02.06.2014 5 8 

22.04.2015 2 9 

11.06.2014 5 10 5.03.2015 5 9 
12.05.2015 4 7 

19.05.2015 5 4 
2.06.2015 5 7 

4. 
Zespół Szkół w Krasnopolu – 
Gimnazjum w Krasnopolu 

Nauczyciel 45+ 
26.05.2014 5 9 

06.06.2014 2 7 

11.06.2014 2 4 

5.12.2014 1 9 5.12.2014 4 9 8.12.2014 2 9 

13.01.2015 3 9 8.12.2014 4 9 10.12.2014 5 9 

06.06.2014 5 8 
25.02.2015 5 9 

13.01.2015 2 9 17.03.2015 2 6 

Ocenianie kształtujące 11.06.2014 2 7 

25.02.2015 3 9 21.05.2015 3 6 

17.03.2015 5 7 
28.04.2015 5 9 

9.06.2015 5 6 
13.06.2014 5 8 

14.05.2015 5 6 

5. 
Gimnazjum nr 1 im. Jana 

Pawła II w Sejnach 

Praca z uczniem o 
specjalnych 
potrzebach 

edukacyjnych 

26.04.2014 5 19 
25.04.2014 3 5 25.04.2014 2 4 

12.01.2015 
 

5 
 

19 
 

1.12.2014 1 19 
1.12.2014 1 19 

13.01.2015 2 17 

19.05.2014 5 19 13.01.2015 5 17 
9.02.2015 1 19 

9.02.2015 2 19 

Wspieranie pracy 
wychowawców klas – 

bezpieczna szkoła 
24.05.2014 8 5 30.05.2014 6 4 

1.04.2015 4 17 

26.05.2014 5 19 9.02.2015 5 19 
25.05.2015 4 15 31.03.2015 4 15 

2.06.2015 4 15 29.05.2015 4 17 

 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Wnioski: 
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w Gimnazjach:  
Gimnazjum nr 2 w Sejnach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła” 
 
Gimnazjum w Gibach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 
 
Gimnazjum z Litewskim i Polskim Językiem Nauczania w Puńsku przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 
 
Gimnazjum w Krasnopolu przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 4 h konsultacji grupowych, 
- 2 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Nauczyciel 45+” 
 
Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Sejnach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 
 

 
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono w Gimnazjach:  
Gimnazjum nr 2 w Sejnach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 22 h konsultacji grupowych, 
- 17 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 
 
Gimnazjum w Gibach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 15 h konsultacji grupowych, 
- 12 h konsultacji indywidualnych, 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

- zrealizowano ofertę „Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła?” 
 
Gimnazjum z Litewskim i Polskim Językiem Nauczania w  Puńsku przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 16 h konsultacji grupowych, 
- 11 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
Gimnazjum w Krasnopolu przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 23 h konsultacji grupowych, 
- 17 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Ocenianie kształtujące” 
 
Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Sejnach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 16 h konsultacji grupowych, 
- 11 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

Lp
. 

Szkoła ponadgimnazjalna 

Oferta doskonalenia/ rok 
szkolny 2013/2014 

Formy wsparcia: 

warsztaty dla 
nauczycieli 

konsultacje grupowe 
konsultacje 

indywidualne 
warsztaty dla 

nauczycieli 
konsultacje grupowe konsultacje indywidualne 
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Oferta doskonalenia/ rok 
szkolny 2014/2015 

1. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. 

Stanisława Staszica w 
Sejnach - Technikum 

Wykorzystanie TIK na 
zajęciach edukacyjnych- 

bezpieczny internet 

27.05.2014 5 23 

04.06.2014 2 6 

06.06.2014 2 4 

9.12.2014 1 22 9.12.2014 4 22 18.12.2014 2 22 

04.06.2014 5 23 
22.01.2015 3 21 

18.12.2014 4 22 19.12.2014 5 22 

22.01.2015 3 21 20.03.2015 2 19 

Techniki uczenia się i 
metody motywujące do 

nauki 
05.06.2014 2 6 

26.02.2015 5 22 13.05.2015 5 21 21.04.2015 5 20 

05.06.2014 5 23 19.05.2015 5 19 
2.06.2015 3 22 

12.05.2015 4 22 
3.06.2015 3 21 

2. 

Liceum Ogólnokształcące z 
Litewskim Językiem 

Nauczania im. 11 Marca w 
Puńsku 

Techniki uczenia się i 
metody motywujące do 

nauki 
30.04.2014 5 18 29.04.2014 4 6 29.04.2014 3 6 2.12.2014 1 15 

02.12.2014 1 12 
2.12.2014 1 12 

16.01.2015 3 12 

Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces 

edukacyjny? 

06.06.2014 5 18 
07.06.2014 7 6 05.06.2014 5 6 

14.01.2015 8 15 
20.02.2015 3 13 

20.05.2015 4 11 
26.03.2015 4 11 

09.06.2014 5 17 20.02.2015 5 15 27.03.2015 4 12 21.05.2015 7 11 

3. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Sejnach - Liceum 

Ogólnokształcące im. Szymona 
Konarskiego w Sejnach 

Wspieranie pracy 
wychowawców klas-

bezpieczna szkoła 
10.06.2014 5 24 11.06.2014 2 8 

12.06.2014 2 7 

1.12.2014 1 23 1.12.2014 3 10 
19.12.2014 7 8 

16.01.2015 3 23 16.12.2014 4 11 

Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces 

edukacyjny? 

11.06.2014 5 24 
12.06.2014 2 8 17.01.2015 10 21 

20.02.2015 5 11 

11.04.2015 10 10 21.02.2015 5 10 

12.06.2014 5 24 10.04.2015 5 10 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Wnioski: 

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w Szkołach 
ponadgimnazjalnych:  
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 4 h konsultacji grupowych, 
- 2 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny internet” 
 
Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 11 h konsultacji grupowych, 
- 8 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 
 
Liceum Ogólnokształcącym im Szymona Konarskiego w Sejnach przeprowadzono: 
- 15 h warsztatów, 
- 4 h konsultacji grupowych, 
- 2 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła” 

 

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono w Szkołach 
ponadgimnazjalnych:  
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 22 h konsultacji grupowych, 
- 18 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 
 

W Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 15 h konsultacji grupowych, 
- 12 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 
 
W Liceum Ogólnokształcącym im Szymona Konarskiego w Sejnach przeprowadzono: 
- 14 h warsztatów, 
- 22 h konsultacji grupowych, 
- 17 h konsultacji indywidualnych, 
- zrealizowano ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” 



 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Zestawienie przeprowadzonych warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych w poszczególnych szkołach 
biorących udział w projekcie z podziałem na lata szkolne 

 

 

Nazwa Szkoły 

Rok szkolny 2013/2014 

W
yko

rzystan
o

 w
 ro

ku
 

szko
ln

ym
 2

01
3

/20
1

4
 h

 

Nazwa szkoły 

Rok szkolny 2014/2015 
W

yko
rzystan

o
  w

 ro
ku

 
szko

ln
ym

 2
01

4
/20

1
5

 

r. h
 

R
A

ZEM
 SZK

O
ŁA

 

Warsztaty/ 
h 

Konsultacje 
grupowe / 

h 

Konsultacje 
indywidualne

/ h 

Warsztat
y/ h 

Konsultacje 
grupowe / 

h 

Konsultacje 
indywidual

ne/ h 

LO Puńsk  15 h 11 h 8 h 34 h LO Puńsk 14 15 12 41 75 

Gimnazjum w Gibach 15 h 11 h 8 h 34 h Gimnazjum w Gibach 14 15 12 41 75 

Gimnazjum nr 2 w Sejnach 15 h 11 h 8 h 
55 h 

Gimnazjum nr 2 w Sejnach 
14 22 17 53 108 

LO Sejny 15 h 4 h 2 h LO Sejny 

Przedszkole Samorządowe w Puńsku 
15 h 4 h 2 h 21 h 

Przedszkole Samorządowe w 
Puńsku 

13 22 18 53 74 

Szkoła Podstawowa w Gibach 15 h 11 h 8 h 34 h Szkoła Podstawowa w Gibach 14 15 12 41 75 

Szkoła Podstawowa w Karolinie 15 h 11 h 8 h 34 h Szkoła Podstawowa w Karolinie 14 15 12 41 75 

Szkoła Podstawowa w Poćkunach 
15 h 4 h 2 h 21 h 

Szkoła Podstawowa w 
Poćkunach 

14 22 18 54 75 

Przedszkole Miejskie w Sejnach 15 h 4 h 2 h 21 h Przedszkole Miejskie w Sejnach 14 22 18 54 75 

ZSCKR w Sejnach 15 h 4 h 2 h 21 h ZSCKR w Sejnach 14 22 18 54 75 

Szkoła Podstawowa w Krasnopolu  
15 h 11 h 8 h 

55 h 
Szkoła Podstawowa w 
Krasnopolu 14 23 17 54 109 

Gimnazjum w Krasnopolu  15 h 4 h 2 h Gimnazjum w Krasnopolu  

Gimnazjum nr 1 w Sejnach 15 h 11 h 8 h 34 h Gimnazjum nr 1 w Sejnach 15 16 11 42 75 

Szkoła Podstawowa w Krasnowie 
15 h 11 h 8 h 34 h 

Szkoła Podstawowa w 
Krasnowie 

14 15 12 41 75 

Szkoła Podstawowa w Sejnach 15 h 11 h 8 h 34 h Szkoła Podstawowa w Sejnach 14 15 12 41 75 

Gimnazjum w Puńsku  15 h 11 h 8 h 
68 h 

Gimnazjum w Puńsku 
14 16 11 41 109 

Szkoła Podstawowa w Puńsku  15 h 11 h 8 h Szkoła Podstawowa w Puńsku  

RAZEM 255 h 145 h 100 h 500 RAZEM 195 255 200 651 1150 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Zestawienie zrealizowanych ofert doskonalenia w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie z podziałem na 
lata szkolne 

 

 
 
 

Nazwa Szkoły Oferta zrealizowana w 2013/2014 roku Oferta zrealizowana w 2014/2015 roku 

LO Puńsk Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

Gimnazjum w Gibach Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 

Gimnazjum nr 2 w Sejnach Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

LO Sejny Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

Przedszkole Samorządowe w Puńsku Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet Praca z uczniem młodszym 

Szkoła Podstawowa w Gibach Ocenianie kształtujące Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

Szkoła Podstawowa w Karolinie Ocenianie kształtujące Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

Szkoła Podstawowa w Poćkunach Ocenianie kształtujące Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

Przedszkole Miejskie w Sejnach Praca z uczniem młodszym Nauczyciel 45+ 

ZSCKR w Sejnach Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

Szkoła Podstawowa w Krasnopolu  Nauczyciel 45+ Ocenianie kształtujące 

Gimnazjum w Krasnopolu  Nauczyciel 45+ Ocenianie kształtujące 

Gimnazjum nr 1 w Sejnach Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 

Szkoła Podstawowa w Krasnowie Ocenianie kształtujące Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa w Sejnach Ocenianie kształtujące Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum w Puńsku  Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki  Ocenianie kształtujące 

Szkoła Podstawowa w Puńsku  Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Ocenianie kształtujące 
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Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej przez Szkolnych 

Organizatorów Rozwoju Edukacji 

 

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

 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet 
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. 

Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu przedszkole odniosło 
następujące korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat obsługi tablicy 
interaktywnej oraz wykorzystywania programów do obróbki zdjęć. 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
zaliczyć można: wzbogacenie warsztatu pracy. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (4), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (4), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (3),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 6 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 83,33% nauczycieli oceniło na 5; 16,67% oceniło na 4);   
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (50% nauczycieli oceniło na 5; 50% oceniło na 4);  
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% 
oceniło na 4); 
 - profesjonalizm ekspertów (83,33% nauczycieli oceniło na 5; 16,67% oceniło na 4);  
- harmonogram zajęć (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% oceniło na 4); 
 - dopasowanie metod pracy (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% oceniło na 4).  
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b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (83,33% nauczycieli oceniło na 5; 16,67% oceniło na 4); 
 - dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (83,33% nauczycieli oceniło na 5; 16,67% 
oceniło na 4); 
 - kontakt z uczestnikami (83,33% nauczycieli oceniło na 5; 16,67% oceniło na 4). 
  
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(83,33% (5 nauczycieli) oceniło na 5; 16,67% (1 nauczyciel) ocenił na 4); 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (83,33% (5 nauczycieli) oceniło na 5; 16,67% (1 nauczyciel) ocenił na 4). 
  
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: zdobycie nowej, użytecznej wiedzy oraz wymianę doświadczeń. 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z zakresu zastosowania 

tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi – wykonanie 100% kadry pedagogicznej, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach w zakresie obróbki zdjęć 
w wybranych programach – wykonanie 100% kadry pedagogicznej. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
Wybrana oferta: Praca z uczniem młodszym 
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. 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
zaliczyć można: podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez podniesienie własnych kwalifikacji. 
Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami przedszkola (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
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W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 6 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia:  
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- profesjonalizm ekspertów (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- harmonogram zajęć (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- dopasowanie metod pracy (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji:  
- zarządzanie czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania:  
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(100% (6 nauczycieli) oceniło na 5); 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (100% (6 nauczycieli) oceniło na 5); 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach w zakresie metod 
plastycznych i technicznych przydatnych w pracy z dziećmi – wykonanie 100% nauczycieli. 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach w zakresie zabaw 
ruchowych – wykonanie 100% nauczycieli. 
- do 15 czerwca 2015 roku zostanie zorganizowana wystawa prac dzieci z wykorzystaniem poznanych 
na warsztatach metod i technik – wykonanie 100%. 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: bardzo dobre przygotowanie eksperta, umiejętne przekazywanie przez eksperta praktycznej 
wiedzy, duża ilość pomocy dydaktycznych. 
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2. Przedszkole Miejskie im Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sejnach 

 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Praca z uczniem młodszym 
Cel: 
- poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod motywujących,  
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe techniki plastyczne oraz tańce integracyjne. 
 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od 
ekspertów na temat metod aktywizujących, które można wykorzystać w pracy z uczniem młodszym. 
Do mocnych stron przedsięwzięcia, zdaniem Pani dyrektor zaliczyć można: atrakcyjność, 
merytoryczność zarówno szkoleń, jak i osoby prowadzącej. Zdaniem dyrektora szkoły  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5), 
 - profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5),  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5), 
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5),  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 9 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (100% nauczycieli oceniło na 5),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (100% nauczycieli oceniło na 5).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- kontaktował się z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5) 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(100% (9 nauczycieli) oceniło na 5)  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 



S t r o n a  | 35 

 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

wspomagania (100% (9 nauczycieli) oceniło na 5). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach poświęconych 

motywowaniu uczniów do pracy oraz poszerzających kompetencje w obszarze stosowania metod 
motywujących – wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Tańce integracyjne” – 
wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Kształtowanie 
wyobraźni przedszkolaka przez twórcze działanie plastyczne” – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu. 

 

Rok szkolny 2014/2015 
 
Wybrana oferta: Nauczyciel 45+ 
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. 
 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że: 
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5), 
 - profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5.  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5), 
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5) oraz  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 9 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (33,33% nauczycieli oceniło na 5; 55,56% nauczycieli oceniło na 4; 11,11% 
nauczycieli oceniło na 3 ),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (33,33% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli 
oceniło na 4; 44,45% nauczycieli oceniło na 3), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (44,45% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% 
nauczycieli oceniło na 4; 33,33% nauczycieli oceniło na 3), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (55,56% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło 
na 4; 11,11% nauczycieli oceniło na 3; 11,11% nauczycieli oceniło na 2 ),  
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 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (22,23% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4; 11,11% nauczycieli oceniło na 3; 33,33% nauczycieli oceniło na 2),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (44,45% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli 
oceniło na 4; 33,33% nauczycieli oceniło na 3).   
 

b) Ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji:  
- dobrze zarządzał czasem spotkań (22,23% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli oceniło na 4; 
11,11% nauczycieli oceniło na 3; 33,33% nauczycieli oceniło na 2), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (44,45 % nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło na 
4; 33,33% nauczycieli oceniło na 3), 
- kontaktował się z uczestnikami (66, 67% nauczycieli oceniło na 5;11,1% nauczycieli oceniło na 4; 
22,22% nauczycieli oceniło na 3). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(44,45% (4 nauczycieli) oceniło na 5; 22,22% (2 nauczycieli) oceniło na 4; 33,33% (3 nauczycieli) oceniło 
na 3)  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (33,34% (3 nauczycieli) oceniło na 5; 33,33% (3 nauczycieli) oceniło na 4; 33,33% (3 
nauczycieli) oceniło na 3) . 

 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Radzenie sobie ze 

stresem i wypalenie zawodowe” – wykonanie 90 % nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Metody aktywizujące. 

Gry dydaktyczne do wykorzystania w edukacji przedszkolnej” – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu, 

- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Pieśni i tańce narodowe 
w przedszkolu” – wykonanie 80 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

3. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnowie 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące  
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. 

 
Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dużym atutem projektu jest użyteczność 

omawianych treści. 
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5), 
- harmonogram zajęć oraz metody pracy były dobrze dopasowane (5) 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5).  
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 8 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (100% nauczycieli oceniło na 5),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (100% nauczycieli oceniło na 5).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- kontaktował się z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5) 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(100% (8 nauczycieli) oceniło na 5)  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (100% (8 nauczycieli) oceniło na 5) . 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 90% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego – wykonanie 
100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Nauczyciel 45+ 
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. 

 
Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dużym atutem projektu jest użyteczność 

omawianych treści:  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5, 
- harmonogram zajęć oraz metody pracy były dobrze dopasowane (5) 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 7 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (100% nauczycieli oceniło na 5),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (100% nauczycieli oceniło na 5).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- kontaktował się z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5) 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

c) Ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(85,72 % (6 nauczycieli) oceniło na 5, 14,28% (1 nauczyciel) ocenił na 4);  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (85,72% (6 nauczycieli) oceniło na 5, 14,28% (1 nauczyciel) ocenił na 4). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 

 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z obsługi tablicy 
interaktywnej - wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu 

 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Umiejętność 
konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia 
zawodowego” - wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu 

 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Power Point”- 
wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zespół Szkół w Krasnopolu – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Krasnopolu 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Nauczyciel 45+ 
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. 
 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od 
ekspertów na temat obsługi tablicy interaktywnej, programów do obróbki zdjęć. Zdaniem dyrektora 
szkoły  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5), 
- harmonogram zajęć (5). 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 17 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (94,12 nauczycieli oceniło na 5; 5,88% nauczycieli oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (100% nauczycieli oceniło na 5),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (100% nauczycieli oceniło na 5).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- kontaktował się z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(94,12% (16 nauczycieli) oceniło na 5; 5,88% (1 nauczyciel) oceniło na 4).  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

wspomagania (88,24% (15 nauczycieli) oceniło na 5; 11,76% (2 nauczycieli) oceniło na 4). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 75% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z obsługi tablicy 
interaktywnej - wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu,  
- 75% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Quilling, czyli 
arteterapia jako metoda walki ze stresem” - wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
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. 
 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści:  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
-różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych oceniono na 5,  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5) 
- harmonogram zajęć (5) 
-dopasowanie metod pracy (5) 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 17 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (52,95% nauczycieli oceniło na 5; 41,17% nauczycieli oceniło na 4; 5,88% 
nauczycieli oceniło na 3),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (47,06% nauczycieli oceniło na 5; 35,29% nauczycieli 
oceniło na 4; 11,77% nauczycieli oceniło na 3;5,88% nauczycieli oceniło na 2), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (41,18% nauczycieli oceniło na 5;47,06% nauczycieli 
oceniło na 4; 11,76% nauczycieli oceniło na 3), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (58,82% nauczycieli oceniło na 5; 41,18% nauczycieli oceniło 
na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (41,18% nauczycieli oceniło na 5; 52,94% nauczycieli 
oceniło na 4; 5,88% nauczycieli oceniło na 2),  
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

- metody pracy odpowiadały nauczycielom (58,82% nauczycieli oceniło na 5; 35,30% oceniło na 4; 
5,88% oceniło na 3).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (70,59% nauczycieli oceniło na 5; 23,53% nauczycieli oceniło na 4; 
5,88% nauczycieli oceniło na 3), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (76,47% nauczycieli oceniło na 5; 23,53% nauczycieli oceniło na 
4), 
- kontaktował się z uczestnikami (88,24% nauczycieli oceniło na 5;11,76% nauczycieli oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(35,29% (6 nauczycieli) oceniło na 5; 47,06% (8 nauczycieli) oceniło na 4; 17,65% (3 nauczycieli) oceniło 
na 3)  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (29,41% (5 nauczycieli) oceniło na 5; 52,94% (9 nauczycieli) oceniło na 4; 17,65% (3 
nauczycieli) oceniło na 3) . 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego - wykonanie 
100% nauczycieli uczestniczących w projekcie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
w Sejnach 

 

Rok szkolny 2013/2014 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
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. 
 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
zaliczyć należy: profesjonalizm ekspertów oraz przydatność omawianych zagadnień w pracy 
nauczyciela. Dodatkową sugestią w związku, z jakością funkcjonowania systemu doskonalenia 
nauczycieli jest stwierdzenie dotyczące efektywniejszego zarządzania czasem spotkań. Zdaniem 
dyrektora szkoły: 
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5), 
- harmonogram zajęć oraz metody pracy były dobrze dopasowane (5). 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 31 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (71,97% nauczycieli oceniło na 5; 29,03% oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (77,42% nauczycieli oceniło na 5; 16,13% oceniło na 4; 
3,23% oceniło na 3; 3,13% oceniło na 2), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (80,65% nauczycieli oceniło na 5; 16,13% oceniło 
na 4; 3,23% oceniło na 3), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (90,32% nauczycieli oceniło na 5; 9,68 % oceniło na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (61,29% nauczycieli oceniło na 5; 6,45% oceniło na 4; 
12,90% oceniło na 3; 6,46% oceniło na 2; 12,90% oceniło na 1),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (70,97% nauczycieli oceniło na 5; 22,58% oceniło na 4; 
6,45% oceniło na 3).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (70,97% nauczycieli oceniło na 5; 6,45% oceniło na 4; 9,68% oceniło 
na 3; 6,45% oceniło na 2; 6,45% oceniło na 1), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (80,65% nauczycieli oceniło na 5; 12,9 %  oceniło na 4; 6,45 % 
oceniło na 3), 
- kontaktował się z uczestnikami (90,32% nauczycieli oceniło na 5; 9,68% oceniło na 4) 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
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- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/ przedszkoli 
(71,88% (22 nauczycieli) oceniło na 5; 25% (8 nauczycieli) oceniło na 4; 3,13% (1 nauczyciel) ocenił na 
3)  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (75% (23 nauczycieli) oceniło na 5; 21,88% (7 nauczycieli) oceniło na 4; 3,13% (1 
nauczyciel) ocenił na 3) . 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego – wykonanie 
100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 
Rok szkolny 2014/2015 

 
Wybrana oferta: Nauczyciel 45+ 
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. 
 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
zaliczyć należy ogólnodostępność szkoleń. Dodatkową sugestią w związku, z jakością funkcjonowania 
systemu doskonalenia nauczycieli jest stwierdzenie dotyczące użyteczności omawianych treści (zbyt 
mała elastyczność w doborze tematyki i ekspertów) oraz możliwość efektywniejszego zarządzania 
harmonogramem spotkań. Zdaniem dyrektora szkoły: 
- cel został zrealizowany (2),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (2),  
- profesjonalizm ekspertów, różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych i dopasowanie 
metod pracy ocenione zostały na 3, 
- harmonogram zajęć (2). 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (3),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (3), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (3). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 29 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (62,07% nauczycieli oceniło na 5; 37,93% oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (55,17% nauczycieli oceniło na 5; 34,48% oceniło na 4; 
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10,35% oceniło na 3) 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (37,93% nauczycieli oceniło na 5; 44,83% oceniło 
na 4; 17,24% oceniło na 3), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (68,96% nauczycieli oceniło na 5; 27,59 % oceniło na 4; 3,45% 
nauczycieli oceniło na 3),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (31,03% nauczycieli oceniło na 5; 24,14% oceniło na 4; 
12,9% oceniło na 3; 17,23% oceniło na 2; 6,9% oceniło na 1),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (48,28% nauczycieli oceniło na 5; 41,38% oceniło na 4; 
10,34% oceniło na 3).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (41,38% nauczycieli oceniło na 5; 37,93% oceniło na 4; 3,45% 
oceniło na 3; 6,9% oceniło na 2; 10,34% oceniło na 1), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (68,97% nauczycieli oceniło na 5; 31,03%  oceniło na 4), 
- kontaktował się z uczestnikami (72,41% nauczycieli oceniło na 5; 27,59% oceniło na 4) 
 

c) Ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(51,72% (15 nauczycieli) oceniło na 5; 37,94% (11 nauczycieli) oceniło na 4; 10,34% (3 nauczycieli) 
oceniło na 3). 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (58,62% (17 nauczycieli) oceniło na 5; 34,48% (10 nauczycieli) oceniło na 4; 6,9% (2 
nauczycieli) oceniło na 3) . 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Radzenie sobie ze 
stresem, wypalenie zawodowe nauczyciela”- wykonanie 100% osób zgłoszonych do projektu,  
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Opracowywanie 
materiałów informacyjnych i edukacyjnych w formie prezentacji multimedialnej – PowerPoint” - 
wykonanie 100% osób zgłoszonych do projektu,  
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Obsługa tablicy 

interaktywnej”- wykonanie 100% osób zgłoszonych do projektu.  
 
 

 
 

6. Szkoła Podstawowa z Polski i Litewskim Językiem Nauczania im. 
Dariusa i Girenasa w Puńsku 

 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 
Cel: 
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- nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności 
od ucznia, sytuacji, kontekstu.  
- doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących. 

Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dużym atutem projektu jest użyteczność 
omawianych treści, dobra organizacja i opieka koordynującej projekt SORE, profesjonalizm osoby 
szkolącej. Dodatkową sugestią w związku, z jakością funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 
jest stwierdzenie dotyczące krótkiego czasu na realizację zaplanowanych szkoleń. 
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5.  
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 30 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (96,67% nauczycieli oceniło na 5; 3,33% nauczycieli 
oceniło na 4), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (96,67% nauczycieli oceniło na 5; 3,33% nauczycieli 
oceniło na 3), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (96,67% nauczycieli oceniło na 5; 3,33% nauczycieli oceniło 
na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (93,33% nauczycieli oceniło na 5; 6,67% nauczycieli 
oceniło na 4),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (93,33% nauczycieli oceniło na 5; 6,67% nauczycieli oceniło 
na 4).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (96,67% nauczycieli oceniło na 5; 3,33% nauczycieli oceniło na 4),  
- dbał o przepływ informacji w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- kontaktował się z uczestnikami 100% nauczycieli oceniło na 5). 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(100% (30 nauczycieli) oceniło na 5),  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (96,67% (29 nauczycieli) oceniło na 5; 3,33% (1 nauczyciel) ocenił na 4). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Metody motywujące 

uczniów do nauki” – wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
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- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Jak pomóc uczniowi 
odnieść sukces edukacyjny?”- wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Techniki uczenia się” – 
wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
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. 

Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że przedsięwzięcie wpłynęło na 
podniesienie jakości pracy szkoły, a jego mocne strony to ciekawe metody pracy, profesjonalizm 
prowadzącego, życzliwa atmosfera pracy. Tym samym:  
- cel został zrealizowany (4),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
-różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych oceniona została na 5, 
-harmonogram zajęć (5), 
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5.  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4),  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 28 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (89,28% nauczycieli oceniło na 5; 10,72% nauczycieli oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (85,71% nauczycieli oceniło na 5; 14,29% nauczycieli 
oceniło na 4), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (57,14% nauczycieli oceniło na 5; 35,71% 
nauczycieli oceniło na 4; 7,15% nauczycieli oceniło na 3), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (85,71% nauczycieli oceniło na 5; 14,29% nauczycieli oceniło 
na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (67,86% nauczycieli oceniło na 5; 28,57% nauczycieli 
oceniło na 4; 3,57% nauczycieli oceniło na 3),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (71,43% nauczycieli oceniło na 5; 25% nauczycieli oceniło 
na 4; 3,57% nauczycieli oceniło na 3).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (78,58% nauczycieli oceniło na 5; 10,71% nauczycieli oceniło na 4; 
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10,71% nauczycieli oceniło na 2),  
- dbał o przepływ informacji w grupie (82,15% nauczycieli oceniło na 5; 17,85% nauczycieli oceniło na 
4), 
- kontaktował się z uczestnikami 92,86% nauczycieli oceniło na 5; 7,14% nauczycieli oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(60,72% (17 nauczycieli) oceniło na 5; 35,71% (10 nauczycieli) oceniło na 4; 3,57% (1 nauczyciel) ocenił 
na 3),  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (64,29% (18 nauczycieli) oceniło na 5; 35,71% (10 nauczycieli) oceniło na 4). 

 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego - wykonanie 
100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Szkoła Podstawowa w Gibach 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
Cel: 
- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub jego elementów. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
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korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od ekspertów na temat dobrej lekcji z ocenianiem 
kształtującym, oceniania kształtującego w programie wychowawczym szkoły, ocenienia kształtującego 
w  pracy wychowawczej nauczyciela. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (3), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (4), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (4).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (3),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (3), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (3). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 9 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5:  44,44% nauczycieli oceniło na 5; 44,44% oceniło na 4; 11,11% 
oceniło na 3); 
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (55,56% nauczycieli oceniło na 5; 44,44% oceniło na 4); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (33,33% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% 
oceniło na 4; 33,33% oceniło na 3; 11,11% oceniło na 2); 
- profesjonalizm ekspertów (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% oceniło na 4); 
- harmonogram zajęć (11,11%  nauczycieli oceniło na 5; 44,44%  oceniło na 4; 44,44% oceniło na 3);  
- dopasowanie metod pracy (33,33% nauczycieli oceniło na 5; 55,56% oceniło na 4; 11,11% oceniło na 
3). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (33,33% nauczycieli oceniło na 5; 55,56% oceniło na 4; 11,11% oceniło 
na 3); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (44,44% nauczycieli oceniło na 5; 55,56% oceniło 
na 4); 
- kontakt z uczestnikami (55,56% nauczycieli oceniło na 5; 44,44% oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania:  
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(11,11% (1 nauczyciel) oceniło na 5; 66,67% (6 nauczycieli) oceniło na 4; 22,22% (2 nauczycieli) oceniło 
na 3);    
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
(11,11% (1 nauczyciel) oceniło na 5; 77,78% (7 nauczycieli) oceniło na 4; 11,11% (1 nauczyciel) oceniło 
na 3). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
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należy: profesjonalizm eksperta, wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej, użytecznej wiedzy. 
Natomiast słabą stroną projektu według nauczycieli jest kumulacja zajęć w krótkim czasie.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z oceniania 

kształtującego – wykonanie 91% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 - 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego – wykonanie 
91% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 
Rok szkolny 2014/2015 

 
Wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 
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. 
 
Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (3),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (3), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (3). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 10 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 80% nauczycieli oceniło na 5; 20% oceniło na 4);  
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5);                                
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (60% nauczycieli oceniło na 5; 40% oceniło 
na 4); 
- profesjonalizm ekspertów (100% nauczycieli oceniło na 5);    
- harmonogram zajęć (80% nauczycieli oceniło na 5; 20% oceniło na 4);      
- dopasowanie metod pracy (60% nauczycieli oceniło na 5; 40% oceniło na 4). 
 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (90% nauczycieli oceniło na 5; 10% oceniło na 4); 
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- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (90% nauczycieli oceniło na 5; 10% oceniło na 
4); 
- kontakt z uczestnikami (90% nauczycieli oceniło na 5; 10% oceniło na 4). 
 
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania:   
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(70% (7 nauczycieli) oceniło na 5; 10% (1 nauczyciel) ocenił na 4; 20% (2 nauczycieli) oceniło na 3);    
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (50% (5 nauczycieli) oceniło na 5; 30% (3 nauczycieli) oceniło na 4; 20% (2 nauczycieli) 
oceniło na 3). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: miła atmosfera, profesjonalizm prowadzących, dobre zarządzanie czasem, jasność omawianych 
zagadnień, dogodne miejsce szkoleń, podniesienie umiejętności.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w cyklu szkoleń – „Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny?” – wykonanie 100%. 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) poszerzy wiedzę z zakresu metod motywujących do 
nauki – wykonanie 80%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Szkoła Podstawowa w Karolinie 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
Cel: 
- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub jego elementów. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od ekspertów na temat dobrej lekcji z ocenianiem 
kształtującym, oceniania kształtującego w programie wychowawczym szkoły, ocenienia kształtującego 
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w pracy wychowawczej nauczyciela. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (4), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (4),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (3), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (3),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (3), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (3).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (3),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (2), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (2). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 8 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 25% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 4; 50% oceniło na 2); 
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (25% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 4; 25% 
oceniło na 3; 25% oceniło na 2); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (12,5% nauczycieli oceniło na 5; 25% 
oceniło na 4; 25% oceniło na 3; 37,5% oceniło na 2); 
- profesjonalizm ekspertów (50% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% oceniło na 4; 25% oceniło na 3; 12,5% 
oceniło na 2); 
- harmonogram zajęć (12,5% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 4; 12,5% oceniło na 3; 37,5% 
oceniło na 2; 12,5% oceniło na 1) 
- dopasowanie metod pracy (25% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 4; 12,5% oceniło na 3; 37,5% 
oceniło na 2). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (37,5% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 3; 37,5% oceniło na 2); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (50% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% oceniło na 
4; 12,5% oceniło na 3; 25% oceniło na 2); 
- kontakt z uczestnikami (62,5% nauczycieli oceniło na 5; 37,5% oceniło na 3). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(12,5% (1 nauczyciel) ocenił na 5; 37,5% (3 nauczycieli) oceniło na 4; 25% (2 nauczycieli) oceniło na 3; 
25% (2 nauczycieli) oceniło na 2); 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (12,5% (1 nauczyciel) ocenił na 5; 25% (2 nauczycieli) oceniło na 4; 25% (2 nauczycieli) 
oceniło na 3; 25% (2 nauczycieli) oceniło na 2; 12,5% (1 nauczyciel) ocenił na 1). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: profesjonalizm eksperta, wymiana doświadczeń. Natomiast słabą stroną projektu według 
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nauczycieli jest kumulacja zajęć w krótkim czasie.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z oceniania 

kształtującego – wykonanie 100% kadry pedagogicznej, 
 - 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego – wykonanie 
100% kadry pedagogicznej. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 
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. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat metod motywujących, pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania kreatywności i zdolności ucznia. Zdaniem 
dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (4), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (4),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (4), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (4).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 8 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia:  
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 62,5% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 4; 12,5% oceniło 
na 3); 
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (87,5% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% oceniło na 4);  
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (87,5% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% 
oceniło na 4);  
- profesjonalizm ekspertów (62,5% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% oceniło na 4; 25% oceniło na 3); 
 - harmonogram zajęć (37,5%  nauczycieli oceniło na 5; 50%  oceniło na 4; 12,5% oceniło na 3); 
 - dopasowanie metod pracy (37,5% nauczycieli oceniło na 5; 62,5% oceniło na 4). 
 



S t r o n a  | 54 

 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji:  
- zarządzanie czasem spotkań (25% nauczycieli oceniło na 5; 37,5% oceniło na 4; 25% oceniło na 3; 
12,5% oceniło na 2); 
 - dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (25% nauczycieli oceniło na 5; 37,5% oceniło 
na 4; 12,5% oceniło na 3; 25% oceniło na 2); 
 - kontakt z uczestnikami (37,5% nauczycieli oceniło na 5; 25% oceniło na 4; 25% oceniło na 3; 12,5% 
oceniło na 2). 
  
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania:  
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(25% (2 nauczycieli) oceniło na 5; 75% (6 nauczycieli) oceniło na 4); 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (25% (2 nauczycieli) oceniło na 5; 62,5% (5 nauczycieli) oceniło na 4; 12,5% (1 nauczyciel) 
ocenił na 3). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: profesjonalizm eksperta, różnorodność materiałów dydaktycznych, otwartość i rzetelność. 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych z zakresu metod 

motywujących do nauki – wykonanie 100%. 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych z zakresu pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania zdolności twórczych i kreatywności ucznia – 
wykonanie 100%. 

 
 
 
 
 

9. Szkoła Podstawowa w Poćkunach 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
Cel: 
- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, 
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub jego elementów. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od ekspertów na temat dobrej lekcji z ocenianiem 
kształtującym, oceniania kształtującego w programie wychowawczym szkoły, ocenienia kształtującego 
w pracy wychowawczej nauczyciela. 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
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zaliczyć można profesjonalizm ekspertów. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (4), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 9 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 100% nauczycieli oceniło na 5); 
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5);  
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- profesjonalizm ekspertów (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- harmonogram zajęć (88,89% nauczycieli oceniło na 5; 11,11% oceniło na 4); 
- dopasowanie metod pracy (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (88,89% nauczycieli oceniło na 5; 11,11% oceniło na 3); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (88,89% nauczycieli oceniło na 5; 11,11% oceniło 
na 4); 
- kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(100% (9 nauczycieli) oceniło na 5);   
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (100% (9 nauczycieli) oceniło na 5);   
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: zdobycie nowej, użytecznej wiedzy. 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z oceniania 

kształtującego – wykonanie 91 % nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
 - 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego - 91 % 
nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
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Rok szkolny 2014/2015 

 
Wybrana oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 
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. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat technik uczenia się i nauczania, metod 
aktywizujących i metod motywujących.  
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
zaliczyć można zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, które można wykorzystać w pracy 
dydaktycznej. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (4), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 10 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 
 - realizacja celów (w skali od 1 do 5: 100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (100% nauczycieli oceniło na 5);  
- profesjonalizm ekspertów (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- harmonogram zajęć (90%  nauczycieli oceniło na 5; 10% oceniło na 4); 
 - dopasowanie metod pracy (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
 - zarządzanie czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
  
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania:  
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- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(100% (10 nauczycieli) oceniło na 5);   
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (100% (10 nauczycieli) oceniło na 5);   
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: profesjonalizm eksperta, dogodne miejsce warsztatów, użyteczność omawianych zagadnień.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu aktywizowania 

i motywowania uczniów do nauki – wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu technik uczenia 

się i zapamiętywania - wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- do 31 maja 2015 roku zostanie opracowany katalog metod motywujących do nauki – wykonanie 

100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Gimnazjum nr 2 w Sejnach 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 
Cel: 
- zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli,  
- poszerzenie wiedzy przez nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od ekspertów na temat zagrożeń cyberprzestrzeni i świata 
wirtualnego oraz komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca – uczeń. Zdaniem dyrektora 
szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 
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 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 6 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 100% nauczycieli oceniło na 5);  
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% 
oceniło na 4); 
- profesjonalizm ekspertów (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- harmonogram zajęć (16,67% nauczycieli oceniło na 5; 66,67% oceniło na 4; 16,67% nauczycieli oceniło 
na 3); 
- dopasowanie metod pracy (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% oceniło na 4); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(50% (3 nauczycieli) oceniło na 5; 50% (3 nauczycieli) oceniło na 4);   
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (50% (3 nauczycieli) oceniło na 5; 50% (3 nauczycieli) oceniło na 4). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: zdobycie nowej, użytecznej wiedzy oraz profesjonalizm ekspertów. Słabą stroną natomiast był 
harmonogram szkoleń.  

 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych w zakresie zagrożeń, jakie 

niesie wirtualny świat (infoholizm, patologie społeczne w sieci itp.) – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu, 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych w zakresie komunikacji 
interpersonalnej na linii nauczyciel – uczeń - 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
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Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 
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. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat metod motywujących uczniów do 
nauki, technik uczenia się i nauczania, diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 5 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
 - realizacja celów (w skali od 1 do 5: 80% nauczycieli oceniło na 5;  20% oceniło na 4); 
 - użyteczność omawianych treści i zagadnień (60% nauczycieli oceniło na 5; 40% oceniło na 4); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (80% nauczycieli oceniło na 5; 20% oceniło 
na 4);  
- profesjonalizm ekspertów (100% nauczycieli oceniło na 5); 
 - harmonogram zajęć (80% nauczycieli oceniło na 5; 20% oceniło na 4);  
- dopasowanie metod pracy (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

b) Ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji      
- zarządzanie czasem spotkań (80% nauczycieli oceniło na 5; 20% oceniło na 4); 
 - dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5);  
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- kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(60% (2 nauczycieli) oceniło na 5; 40% (3 nauczycieli) oceniło na 4);   
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (80% (4 nauczycieli) oceniło na 5;  20% (1 nauczyciel) ocenił na 4). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: dogodne miejsce warsztatów, formy doskonalenia dostosowane do potrzeb oraz 
profesjonalizm eksperta. 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych z zakresu metod 

motywujących do nauki oraz technik uczenia się i nauczania – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu, 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych z zakresu pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia - 
wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu, 

- do końca maja 2015r. zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej szkoły na temat 
wypracowanych na warsztatach rezultatów – wykonanie 100%, 

- do końca maja 2015r. zostanie opracowany katalog metod motywujących do nauki – wykonanie 
100%. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Gimnazjum w Gibach 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 
Cel: 
- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod motywujących do nauki oraz metod 
aktywizujących, 
- nabycie/ doskonalenie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej. 
Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści: 
nauczyciele pozyskali informacje od ekspertów na temat metod aktywizujących i motywujących 
uczniów do nauki oraz obsługi tablicy interaktywnej. Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, 
że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć można: doskonalenie warsztatu pracy oraz 
użyteczność omawianych treści i zagadnień w pracy dydaktycznej. Zdaniem dyrektora szkoły:  
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 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 11 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 81,82% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4; 9,09% oceniło 
na 3);  
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (81,82% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4; 
9,09% oceniło na 3);  
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (72,73% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% 
oceniło na 4; 9,09% oceniło na 3); 
- profesjonalizm ekspertów (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4);  
- harmonogram zajęć (81,82% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% oceniło na 4); 
- dopasowanie metod pracy (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania:  
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(90,91% (10 nauczycieli) oceniło na 5; 9,09% (1 nauczyciel) ocenił na 4); 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (90,91% (10 nauczycieli) oceniło na 5; 9,09% (1 nauczyciel) ocenił na 4).     
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: doskonalenie warsztatu pracy, użyteczność omawianych treści oraz profesjonalizm ekspertów.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z zakresu motywowania 

uczniów do nauki oraz metod aktywizujących –wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do 
projektu, 

- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z zakresu obsługi tablicy 
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interaktywnej – wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 
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. 
 Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat utrzymania dyscypliny na lekcji, 
zapobiegania niepożądanych zachowań uczniów oraz efektywnego wykorzystywania czasu na lekcji. 
Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
można: doskonalenie metod pracy, poszerzenie wiedzy merytorycznej oraz profesjonalizm eksperta. 
Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 11 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4);         
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5);      
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (72,73% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% 
oceniło na 4; 9,09% oceniło na 3);  
- profesjonalizm ekspertów (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4);   
- harmonogram zajęć (81,82% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% oceniło na 4);   
- dopasowanie metod pracy (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% oceniło na 4). 
 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji:  
- zarządzanie czasem spotkań (100% nauczycieli oceniło na 5);       
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- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5);         
- kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 
c) Ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(72,73% (8 nauczycieli) oceniło na 5; 27,27% (3 nauczycieli) oceniło na 4); 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (72,73% (8 nauczycieli) oceniło na 5; 27,27% (3 nauczycieli) oceniło na 4);      
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: rozwój osobisty, użyteczność omawianych treści i zagadnień, profesjonalizm ekspertów, 
podwyższenie umiejętności współpracy w grupie oraz poszerzenie wiedzy.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli – wychowawców zostanie przeszkolonych z zakresu zagrożeń cyberprzestrzeni i 

zachowań niepożądanych – wykonanie 100%. 
- 70% nauczycieli zostanie przeszkolonych z zakresu efektywnego wykorzystania czasu na lekcji - 

wykonanie 100%. 
- 70% wychowawców do 31 maja 2015 roku przeprowadzi co najmniej jedną lekcję wychowawczą na 

temat cyberprzestrzeni i zachowań niepożądanych - wykonanie 100%. 
- 70% wychowawców do 15 czerwca 2015 roku przeprowadzi ankietę na temat trudnych zachowań w 
szkole - wykonanie 100%. 

 
 
 
12. Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa 
i Girenasa w Puńsku 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 
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. 

Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dużym atutem projektu jest użyteczność 
omawianych treści, dobra organizacja i opieka koordynującej projekt SORE, profesjonalizm osoby 
szkolącej. Dodatkową sugestią w związku z jakością funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 
jest stwierdzenie dotyczące krótkiego czasu na realizację zaplanowanych szkoleń. 
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- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 11 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (100% nauczycieli oceniło na 5),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (80% nauczycieli oceniło na 5; 20% nauczycieli oceniło 
na 4), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (100% nauczycieli oceniło na 5),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (90% nauczycieli oceniło na 5; 10% nauczycieli oceniło 
na 4),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (100% nauczycieli oceniło na 5).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (90% nauczycieli oceniło na 5; 10% nauczycieli oceniło na 4),  
- dbał o przepływ informacji w grupie (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- kontaktował się z uczestnikami (90% nauczycieli oceniło na 5; 10% nauczycieli oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(90% (10 nauczycieli) oceniło na 5; 10% (1 nauczyciel) ocenił na 4),  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (80% (9 nauczycieli) oceniło na 5; 20% (2 nauczycieli) oceniło na 4). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Metody motywujące 
uczniów do nauki” wykonanie 90,91% nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Jak pomóc uczniowi 

odnieść sukces edukacyjny?” -  wykonanie 90,91% nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Techniki uczenia się” – 
wykonanie 90,91% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
Cel: 
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- 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. 

Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że przedsięwzięcie wpłynęło na podniesienie 
jakości pracy szkoły, a jego mocne strony to ciekawe metody pracy, profesjonalizm prowadzącego, 
życzliwa atmosfera pracy. Tym samym:  
- cel został zrealizowany (4),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
-różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych oceniona została na 5, 
-harmonogram zajęć (5), 
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5.  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4) oraz  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 11 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (63,64% nauczycieli oceniło na 5; 36,36% nauczycieli oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (63,64% nauczycieli oceniło na 5; 36,36% nauczycieli 
oceniło na 4), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (72,73% nauczycieli oceniło na 5; 27,27% 
nauczycieli oceniło na 4), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (81,82% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% nauczycieli oceniło 
na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (63,64% nauczycieli oceniło na 5; 27,27% nauczycieli 
oceniło na 4; 9,09% nauczycieli oceniło na 3),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (81,82% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% nauczycieli 
oceniło na 4).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% nauczycieli oceniło na 4),  
- dbał o przepływ informacji w grupie (81,82% nauczycieli oceniło na 5; 18,18% nauczycieli oceniło na 
4), 
- kontaktował się z uczestnikami (90,91% nauczycieli oceniło na 5; 9,09% nauczycieli oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(81,82% (9 nauczycieli) oceniło na 5; 18,18% (2 nauczycieli) oceniło na 4),  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (63,64% (7 nauczycieli) oceniło na 5; 36,36% (4 nauczycieli) oceniło na 4). 
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Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego – wykonanie 

90,91% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Zespół Szkół w Krasnopolu – Gimnazjum w Krasnopolu 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Nauczyciel 45+ 
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. 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od 
ekspertów na temat programów, które można zastosować w procesach edukacyjnych. Zdaniem 
dyrektora szkoły  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5) 
- harmonogram zajęć (5) 
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Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4),  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 8 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (87,5% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% nauczycieli oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (100% nauczycieli oceniło na 5), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (100% nauczycieli oceniło na 5),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (62,5% nauczycieli oceniło na 5; 37,5% nauczycieli 
oceniło na 4),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (100% nauczycieli oceniło na 5).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (75% nauczycieli oceniło na 5; 25% nauczycieli oceniło na 4), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (87,5% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% nauczycieli oceniło na 4), 
- kontaktował się z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(75% (7 nauczycieli) oceniło na 5; 25% (1 nauczyciel) ocenił na 4), 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (75% (7 nauczycieli) oceniło na 5; 25% (1 nauczyciel) ocenił na 4), 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach z obsługi tablicy 
interaktywnej – wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Decoupage na drewnie” 
- 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „GIMP w praktyce” - 100 
% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 

 
Rok szkolny 2014/2015 

 
Wybrana oferta: Ocenianie kształtujące 
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. 
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 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści:  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych oceniono na 5,  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5) 
- harmonogram zajęć (5) 
- dopasowanie metod pracy (5) 
 

Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5),  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 9 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (55,56% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% 
nauczycieli oceniło na 4; 11,11% nauczycieli oceniło na 3), 
-  eksperci wykazali się profesjonalizmem (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli oceniło 
na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (55,56% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4; 11,11% nauczycieli oceniło na 3),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji:  
- dobrze zarządzał czasem spotkań (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli oceniło na 4), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło na 
4 
- kontaktował się z uczestnikami (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(22,22% (2 nauczycieli) oceniło na 5; 77,78% (7 nauczycieli) oceniło na 4), 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (33,33% (3 nauczycieli) oceniło na 5; 66,67% (6 nauczycieli) oceniło na 4). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 80% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) pozna elementy oceniania kształtującego - wykonanie 
100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu.  



S t r o n a  | 69 

 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

 

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

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
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. 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od 
ekspertów na temat metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nastąpiła 
poprawa jakości pracy (warsztatu pracy), nauczyciele poznali metody pracy z uczniami przejawiającym 
„trudne” zachowania. Zdaniem dyrektora szkoły  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy (5), 
- harmonogram zajęć (5), 
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Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5),  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 18 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 27,78% nauczycieli oceniło na 4; 5,55% 
nauczycieli oceniło na 3),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (61,11% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4; 5,56% nauczycieli oceniło na 2), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (44,44% nauczycieli oceniło na 5; 44,44% 
nauczycieli oceniło na 4; 11,12% nauczycieli oceniło na 3), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło 
na 4),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (55,55% nauczycieli oceniło na 5; 27,78% nauczycieli 
oceniło na 4; 16,67% nauczycieli oceniło na 3),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4).  
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (44,44% nauczycieli oceniło na 5; 38,89% nauczycieli oceniło na 4; 
11,11% nauczycieli oceniło na 3; 5,56% nauczycieli oceniło na 2), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (78,95% nauczycieli oceniło na 5; 10,52% nauczycieli oceniło na 
4; 10,53% nauczycieli oceniło na 3), 
- kontaktował się z uczestnikami (84,21% nauczycieli oceniło na 5; 15,79% nauczycieli oceniło na 4). 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(38,89% (7 nauczycieli) oceniło na 5, 44,44% (8 nauczycieli) oceniło na 4; 11,11% (2 nauczycieli oceniło 
na 3; 5,56% (1 nauczyciel) oceniło na 2).  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (38,89% (8 nauczycieli) oceniło na 5; 38,89% (7 nauczycieli) oceniło na 4; 11,11% (2  
nauczycieli) oceniło na 3; 11,11% (2 nauczyciel) oceniło na 2). 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Indywidualizacja pracy 
z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – dostosowanie warunków kształcenia” - 
wykonanie 95% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Zachowania 
niepożądane i prowokacyjne uczniów – jak efektywnie reagować?” - wykonanie 95 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu. 
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Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 
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. 
 Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że dzięki objęciu placówki programem 
wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące korzyści: nauczyciele zdobyli wiedzę i 
umiejętności podwyższające ich predyspozycje zawodowe, mocną stroną przedsięwzięcia był 
profesjonalny prowadzący a także użyteczność omawianych treści i zagadnień. Zdaniem dyrektora 
szkoły 
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5 
- harmonogram zajęć (5) 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5)  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 18 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- cel został osiągnięty (72,22% nauczycieli oceniło na 5; 22,22% nauczycieli oceniło na 4; 5,56% 
nauczycieli oceniło na 3),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (66,67% nauczycieli oceniło na 5; 27,77% nauczycieli 
oceniło na 4; 5,56% nauczycieli oceniło na 3), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (61,11% nauczycieli oceniło na 5; 27,78% 
nauczycieli oceniło na 4; 11,11% nauczycieli oceniło na 3), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 11,11% nauczycieli oceniło 
na 4; 11,11% nauczycieli oceniło na 3),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (61,11% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli 
oceniło na 4; 5,56% nauczycieli oceniło na 3),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (72,22% nauczycieli oceniło na 5; 16,66% nauczycieli 
oceniło na 4; 5,56% nauczycieli oceniło na 3; 5,56% nauczycieli oceniło na 2).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (55,55% nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli oceniło na 4; 
11,11% nauczycieli oceniło na 3; 5,56%), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (83,33% nauczycieli oceniło na 5; 5,56% nauczycieli oceniło na 4; 
11,11% nauczycieli oceniło na 3), 
- kontaktował się z uczestnikami (77,78% nauczycieli oceniło na 5; 11,11% nauczycieli oceniło na 4; 
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11,11% oceniło na 3) 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(72,22% (13 nauczycieli) oceniło na 5, 16,66% (3 nauczycieli) oceniło na 4; 5,56% (1 nauczyciel) ocenił 
na 3; 5,56% (1 nauczyciel) ocenił na 2), 
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (61,11% (11 nauczycieli) oceniło na 5; 27,78% (5 nauczycieli) oceniło na 4; 5,56% (1 
nauczyciel) ocenił na 3; 5,56% (1 nauczyciel) ocenił na 2) . 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Trening umiejętności 
interpersonalnych nauczyciela”- wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Rozwiązywanie 
konfliktów”- wykonanie 90% nauczycieli zgłoszonych do projektu, 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „ Uczeń w konflikcie z 
prawem – współpraca z sądem i kuratorem” - wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu.  
 

 

 

 

 

 

15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet 
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.          
 Zdaniem dyrektora szkoły, dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu 
szkoła odniosła następujące korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od ekspertów na temat narzędzi 
i programów informatycznych. Do mocnych stron przedsięwzięcia, zdaniem Pani dyrektor zaliczyć 
można: profesjonalizm prowadzącego zajęcia, uświadomienie przez nauczycieli potrzeby doskonalenia 
warsztatu pracy w zakresie wykorzystania TIK na zajęciach, pokonanie lęku związanego z obsługą 
urządzeń TIK przez niektórych nauczycieli. Dodatkową sugestią w związku, z jakością funkcjonowania 
systemu doskonalenia nauczycieli jest stwierdzenie dotyczące zbytniego obciążenia nauczycieli 
szkoleniami. Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że  
- cel został zrealizowany (4),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  



S t r o n a  | 73 

 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 4, 
- harmonogram zajęć (5). 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4),  
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 

 
W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 

udział 24 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 

- cel został osiągnięty (58,33 nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli oceniło na 4; 8,34% 
nauczycieli oceniło na 3),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (70,83% nauczycieli oceniło na 5; 16,67% nauczycieli 
oceniło na 4; 8,33% nauczycieli oceniło na 3; 4,17% nauczycieli oceniło na 2), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (62,5% nauczycieli oceniło na 5; 25% nauczycieli 
oceniło na 4; 8,33% nauczycieli oceniło na 3; 4,17% nauczycieli oceniło na 2), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (75% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% nauczycieli oceniło na 4; 
4,17% nauczycieli oceniło na 3; 8,33% nauczycieli oceniło na 2),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (62,5% nauczycieli oceniło na 5; 20,83% nauczycieli 
oceniło na 4; 12,5% nauczycieli oceniło na 3; 4,17% nauczycieli oceniło na 2),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (58,33% nauczycieli oceniło na 5; 25% nauczycieli oceniło 
na 4; 12,5% nauczycieli oceniło na 3; 4,17 % nauczycieli oceniło na 2).   
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- dobrze zarządzał czasem spotkań (70,83% nauczycieli oceniło na 5; 20,83% nauczycieli oceniło na 4; 
4,17 % nauczycieli oceniło na 3; 4,17% nauczycieli oceniło na 2), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (75% nauczycieli oceniło na 5; 12,5 % nauczycieli oceniło na 4; 
12,5% nauczycieli oceniło na 3), 
- kontaktował się z uczestnikami (79,17% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% nauczycieli oceniło na 4; 
8,33% nauczycieli oceniło na 3) 
 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(58,34% (14 nauczycieli) oceniło na 5; 33,33% (8 nauczycieli) oceniło na 4; 8,33% (2 nauczycieli) oceniło 
na 3)  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (58,33% (14 nauczycieli) oceniło na 5; 29,17% (7 nauczycieli) oceniło na 4; 12,5% (3 
nauczycieli) oceniło na 3) . 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach dotyczących 

wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu, 
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- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach podnoszących 
umiejętności praktyczne związane z włączaniem programów informatycznych do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych (obróbka zdjęć, montaż filmów, prezentacje) – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu. 

 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 
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. 

Zdaniem dyrektora szkoły do mocnych stron przedsięwzięcia zaliczyć można: doskonalenie 
umiejętności motywowania uczniów do nauki, wiedzę na temat metod i technik uczenia się. Analiza 
wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że  
- cel został zrealizowany (5),  
- omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  
- profesjonalizm ekspertów i dopasowanie metod pracy ocenione zostały na 5, 
- harmonogram zajęć (5). 
 
Warsztaty przyczyniły się do: 
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (3),  
- nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4), 
- nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 21 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia:  
- cel został osiągnięty (61,91% nauczycieli oceniło na 5; 38,09% nauczycieli oceniło na 4),  
- omawiane treści i zagadnienia były użyteczne (61,91%  nauczycieli oceniło na 5; 33,33% nauczycieli oceniło na 
4; 4,76% nauczycieli oceniło na 3), 
- wykorzystano różnorodne materiały dydaktyczne (61,91% nauczycieli oceniło na 5; 25% nauczycieli oceniło na 
4; 8,33% nauczycieli oceniło na 3; 4,17% nauczycieli oceniło na 2), 
- eksperci wykazali się profesjonalizmem (75% nauczycieli oceniło na 5; 12,5% nauczycieli oceniło na 4; 4,17% 
nauczycieli oceniło na 3; 8,33% nauczycieli oceniło na 2),  
 - harmonogram zajęć był dobrze dopasowany (62,51% nauczycieli oceniło na 5; 28,57% nauczycieli oceniło na 4; 
9,52% nauczycieli oceniło na 3),  
- metody pracy odpowiadały nauczycielom (47,62% nauczycieli oceniło na 5; 38,09% nauczycieli oceniło na 4; 
9,53% nauczycieli oceniło na 3; 4,76 % nauczycieli oceniło na 2).   

 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 

- dobrze zarządzał czasem spotkań (57,15% nauczycieli oceniło na 5; 23,81% nauczycieli oceniło na 4; 9,52 % 
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nauczycieli oceniło na 3; 4,76% nauczycieli oceniło na 2; 4,76% nauczycieli oceniło na 1), 
- dbał o przepływ informacji w grupie (80,95% nauczycieli oceniło na 5; 14,29% nauczycieli oceniło na 4; 4,76% 
nauczycieli oceniło na 3), 
- kontaktował się z uczestnikami (76,19% nauczycieli oceniło na 5; 19,05% nauczycieli oceniło na 4; 4,76% 
nauczycieli oceniło na 3) 
 
Ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli (47,62% 
(10 nauczycieli) oceniło na 52,38 % (11 nauczycieli) oceniło na 4;  
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów wspomagania 
(47,62% (10 nauczycieli) oceniło na 5; 42,86% (9 nauczycieli) oceniło na 4; 9,52% (2 nauczycieli) oceniło na 3) . 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego – metody, ocenianie, dostosowanie wymagań”- wykonanie 100% nauczycieli 
zgłoszonych do projektu 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Metody motywujące uczniów do 
nauki”- wykonanie 100% nauczycieli zgłoszonych do projektu 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztatach: „Techniki uczenia się” - wykonanie 
95,45% nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 

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

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 
Cel: 
- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod 
motywowania uczniów do nauki,  
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli. 

Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat technik uczenia się i zapamiętywania, 
metod motywujących do nauki oraz współpracy zespołowej. Analiza wyników ankiety dla dyrektora 
wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć należy: kompetentnego eksperta. Zdaniem 
dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (3), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (4), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (3), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (3),  
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 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 17 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 64,71% nauczycieli oceniło na 5; 29,41% nauczycieli oceniło na 4; 
5,88% nauczycieli oceniło na 3); 
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (64,71% nauczycieli oceniło na 5; 35,29% nauczycieli 
oceniło na 4); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (47,06% nauczycieli oceniło na 5; 41,18% 
oceniło na 4; 11,76% nauczycieli oceniło na 3); 
- profesjonalizm ekspertów (88,24% nauczycieli oceniło na 5; 11,76% nauczycieli oceniło na 4);  
- harmonogram zajęć (23,53%  nauczycieli oceniło na 5; 29,41%  oceniło na 4; 47,06%  nauczycieli 
oceniło na 3); 
- dopasowanie metod pracy (58,82% nauczycieli oceniło na 5; 41,18% nauczycieli oceniło na 4). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (41,18% nauczycieli oceniło na 5; 35,29% oceniło na 4; 17,65% 
nauczycieli oceniło na 3; 5,88% nauczycieli oceniło na 2); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (76,48% nauczycieli oceniło na 5; 5,88% 
nauczycieli oceniło na 4; 17,65% nauczycieli oceniło na 3); 
- kontakt z uczestnikami (64,71% nauczycieli oceniło na 5; 23,53% nauczycieli oceniło na 4; 5,88% 
nauczycieli oceniło na 3; 5,88% nauczycieli oceniło na 2). 
 
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(35,29% (6 nauczycieli) oceniło na 5; 58,82% (9 nauczycieli) oceniło na 4; 5,88%  (2 nauczycieli) oceniło 
na 3);        
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (23,53% (4 nauczycieli) oceniło na 5; 64,71% (11 nauczycieli) oceniło na 4; 11,76% (2 
nauczycieli) oceniło na 3). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: poznanie nowych metod i form pracy, użyteczność omawianych treści, poszerzenie wiedzy, 
profesjonalizm eksperta.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu motywowania 

uczniów do nauki – wykonanie 100% kadry pedagogicznej, 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu technik uczenia 

się i zapamiętywania - wykonanie 100% kadry pedagogicznej, 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu współpracy 
zespołowej nauczycieli - wykonanie 100% kadry pedagogicznej. 
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Rok szkolny 2014/2015 

 
Wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 
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. 

Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat procesów uczenia się i osiągania 
sukcesów edukacyjnych przez uczniów, diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz pracy z 
uczniem zdolnym i słabym. Analiza wyników ankiety dla dyrektora wykazała, że do mocnych stron 
udziału w projekcie zaliczyć należy: dostarczenie praktycznych narzędzi, przydatnych w codziennej 
pracy z uczniem. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło udział 14 
nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 50% nauczycieli oceniło na 5; 35,71% oceniło na 4; 14,29% oceniło na 3);  
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (71,43% nauczycieli oceniło na 5; 28,57% oceniło na 4); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (50% nauczycieli oceniło na 5; 42,86% oceniło na 4; 
7,14% oceniło na 3);  
- profesjonalizm ekspertów (78,57% nauczycieli oceniło na 5; 21,43% oceniło na 4);  
- harmonogram zajęć (64,29% nauczycieli oceniło na 5; 35,71% oceniło na 4);  
- dopasowanie metod pracy  (64,29% nauczycieli oceniło na 5; 35,71%  oceniło na 4).                                                                                                                 
 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji:  
- zarządzanie czasem spotkań (71,43% nauczycieli oceniło na 5; 21,43% oceniło na 4; 7,14% oceniło na 2);  
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (64,29% nauczycieli oceniło na 5; 28,57% oceniło na 4; 
7,14% oceniło na 2);  
- kontakt z uczestnikami (64,29% nauczycieli oceniło na 5; 28,57% oceniło na 4; 7,14% oceniło na 2).  
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c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli (28,57% 
(4 nauczycieli) oceniło na 5; 64,29% (9 nauczycieli) oceniło na 4; 7,14% (1 nauczyciel) ocenił na 3);        
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów wspomagania 
(28,57% (4 nauczycieli) oceniło na 5; 71,43% (10 nauczycieli) oceniło na 4). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć należy: 
rozwój osobisty, użyteczność omawianych treści, profesjonalizm eksperta.  
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu diagnozowania mocnych 

i słabych stron ucznia – wykonanie 100% nauczycieli. 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu procesów uczenia się i 

osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów – wykonanie 100% nauczycieli. 
- 70 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) weźmie udział w warsztacie z zakresu pracy z uczniem zdolnym 

i słabym – wykonanie 100% nauczycieli 
- 50 % nauczycieli (uczestniczących w projekcie) do 30 czerwca 2015 roku przeprowadzi ankietę diagnozującą 
mocne i słabe strony ucznia – wykonanie 100%. 
 

17. Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego w Sejnach 

 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Wybrana oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 
Cel: 
- zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, 
- poszerzenie wiedzy przez nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. 
Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat zagrożeń cyberprzestrzeni i świata 
wirtualnego oraz komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca – uczeń.. 
 
Analiza wyników ankiety dla dyrektora 
Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (5),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (5), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (5). 
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W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 23 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 

a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 91,30% nauczycieli oceniło na 5; 8,70% oceniło na 4); 
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (100% nauczycieli oceniło na 5); 
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (82,61% nauczycieli oceniło na 5; 17,39% 
oceniło na 4); 
- profesjonalizm ekspertów (91,30% nauczycieli oceniło na 5; 8,70% oceniło na 4); 
- harmonogram zajęć (78,26% nauczycieli oceniło na 5; 17,39%  oceniło na 4,  4,35% oceniło na 3); 
dopasowanie metod pracy (95,65% nauczycieli oceniło na 5; 4,35% oceniło na 4). 
 

b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (91,30% nauczycieli oceniło na 5; 8,70% oceniło na 4); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (95,65% nauczycieli oceniło na 5; 4,35% oceniło 
na 4); 
- kontakt z uczestnikami (100% nauczycieli oceniło na 5). 

c) ocena Rocznego Planu Wspomagania 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(69,57% (16 nauczycieli) oceniło na 5, 30,43% (7 nauczycieli) oceniło na 4);       
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (73,91% (17 nauczycieli) oceniło na 5; 21,74% (5 nauczycieli) oceniło na 4; 4,35% (1 
nauczyciel) ocenił na 3). 
 
Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie zaliczyć 
należy: zdobycie nowej wiedzy, użyteczność omawianych treści, profesjonalizm oraz sprawną 
organizację zajęć. Słabą stroną natomiast był harmonogram szkoleń. 
 
Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2013/2014: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych w zakresie zagrożeń, jakie 

niesie wirtualny świat (infoholizm, patologie społeczne w sieci itp.) – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu, 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych w zakresie komunikacji 
interpersonalnej na linii nauczyciel – uczeń – wykonanie 100 % nauczycieli zgłoszonych do projektu. 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

Wybrana oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 
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. 

Dzięki objęciu placówki programem wsparcia w ramach projektu szkoła odniosła następujące 
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korzyści: nauczyciele pozyskali informacje od eksperta na temat metod motywujących uczniów do 
nauki, technik uczenia się i nauczania, diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdaniem dyrektora szkoły:  

 cel został zrealizowany (5), 

 omawiane treści były użyteczne, przydatne w pracy nauczyciela (5),  

 wykorzystane materiały były różnorodne (5), 

 ekspert odznaczał się profesjonalizmem (5),  

 harmonogram zajęć był właściwie dopasowany (5), 

 metody pracy były właściwie dopasowane (5).  
 
Warsztaty przyczyniły się do: 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły (4),  

 nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (4), 

 nastąpił wzrost kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb placówki (4). 
 

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na końcu wdrażania cyklu szkoleniowego wzięło 
udział 22 nauczycieli. Dokonali oni następujących ocen: 
a) ocena form doskonalenia: 
- realizacja celów (w skali od 1 do 5: 65,22% nauczycieli oceniło na 5; 30,43% oceniło na 4);   
- użyteczność omawianych treści i zagadnień (69,57% nauczycieli oceniło na 5; 26,09% oceniło na 4);   
- różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych (43,48% nauczycieli oceniło na 5; 52,17% 
oceniło na 4); 
- profesjonalizm ekspertów (69, 57% nauczycieli oceniło na 5; 26 09% oceniło na 4);   
- harmonogram zajęć (47,83% nauczycieli oceniło na 5; 43,48% oceniło na 4); 
 - dopasowanie metod pracy (65, 22% nauczycieli oceniło na 5; 30,43% oceniło na 4). 
 
b) ocena Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: 
- zarządzanie czasem spotkań (65,22% nauczycieli oceniło na 5; 30,43% oceniło na 4); 
- dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie (82,61% nauczycieli oceniło na 5; 13,04% oceniło 
na 4); 
- kontakt z uczestnikami (78,26% nauczycieli oceniło na 5;  17,39% oceniło na 4). 
 
c) ocena Rocznego Planu Wspomagania: 
- Czy nastąpiła poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli 
(43,48% (10 nauczycieli) oceniło na 5, 47,83% (11 nauczycieli) oceniło na 4; 4,35% (1 nauczyciel) ocenił 
na 3);       
- Czy nastąpiła poprawa jakości funkcjonowania systemu dzięki wdrożeniu kompleksowych planów 
wspomagania (52,17% (12 nauczycieli) oceniło na 5; 34,78% (8 nauczycieli) oceniło na 4; 8,70% (2 
nauczycieli) oceniło na 3). 
 

Analiza wyników ankiet dla nauczycieli wykazała, że do mocnych stron udziału w projekcie 
zaliczyć należy: dobrą organizację, profesjonalizm eksperta, praktyczne umiejętności, współpracę w 
grupie, użyteczność omawianych treści. Słabą stroną natomiast był harmonogram szkoleń. 
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Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji RPW w roku szkolnym 2014/2015: 
- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych z zakresu metod 

motywujących do nauki oraz technik uczenia się i nauczania – wykonanie 100 % nauczycieli 
zgłoszonych do projektu, 

- 70% nauczycieli (uczestniczących w projekcie) zostanie przeszkolonych z zakresu pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia - 
wykonanie 91 % nauczycieli zgłoszonych do projektu, 

- do końca maja 2015r. zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej szkoły na temat 
wypracowanych na warsztatach rezultatów – wykonanie 100%,  

- do końca maja 2015r. zostanie opracowany katalog metod motywujących do nauki – wykonanie 
100%. 
 
 

Wnioski i rekomendacje ze sprawozdań 

przedstawionych radom pedagogicznym szkół i 

przedszkoli 

 

1) We wszystkich szkołach i przedszkolach oferty realizowane były w okresie dwóch lat szkolnych, 

t.: od 1 listopada 2013r. do 31 sierpnia 2014r. oraz od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r.,  

2) Nauczyciele stwierdzili podniesienie swoich kompetencji w zakresie objętym diagnozą tj.: 

 wykorzystują w praktyce uzyskane informacje dotyczące procesów uczenia się i 

osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów,  

 wykorzystują umiejętność diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz potrafią 

pracować z uczniem zdolnym i słabym, 

 doskonalą umiejętność stosowania technik uczenia się na lekcjach, 

 korzystają z poznanych zabaw ruchowych oraz metod plastycznych i technicznych, 

 wykorzystują w swojej pracy informacje w zakresie metod motywujących, pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania kreatywności i 

zdolności ucznia, 

 doskonalą umiejętność stosowania metod motywujących i aktywizujących uczniów do 

nauki. 

 
 
 

 

 



S t r o n a  | 82 

 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 
opracowane zostało w ramach realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”, umowa 

nr UDA-POKL.03.05.00-00-026/13-00, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy sieci współpracy i samokształcenia 
 
Do współpracy w sieciach przystąpili nauczyciele szkół i przedszkoli biorących udział w 

projekcie. Dokonano rekrutacji nauczycieli zgodnie z wcześniej opracowanym regulaminem. Sieć 
współpracy i samokształcenia tworzył zespół nauczycieli z różnych przedszkoli i szkół z terenu powiatu 
sejneńskiego. 

W powiecie sejneńskim funkcjonowały 4 sieci, co przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Temat sieci 

Liczba 
nauczycieli w 

roku 
szkolnym 

2013/2014 

Liczba 
nauczycieli w 

roku 
szkolnym 

2014/2015 

Koordynator sieci 

K M K M 

1. 
Jak rozwijać twórcze myślenie 
uczniów 

24 4 21 4 

Hanna Maria Podczaska - Tomal 

2. 
Skuteczne sposoby zachęcania 
uczniów do czytania 

25 1 24 1 

3. 

Praca z uczniem młodszym- jak 
skutecznie i efektownie pracować 
w grupie sześciolatków i 
siedmiolatków 

30 0 32 0 Tomasz Wojtanis  
(pracował do 10 września 2014 r.) 

Marta Sokołowska (pracuje od 
października 2014 r.) 

4. 
Jak sobie radzić ze szkolną 
absencją? – bezpieczeństwo w 
szkole 

20 8 20 8 

 

Spotkania członków sieci. 
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Celem spotkań było podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych 
związanych z tematyką pracy sieci. W ramach sieci zorganizowano warsztaty z udziałem zewnętrznych 
ekspertów. 
 

Praca na platformie. 

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

Koordynatorzy sieci zrealizowali niżej wymienione zadania: 

 przygotowali roczne plany sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2013/2014 oraz 

2014/2015; 

 zaprosili uczestników i włączyli ich do sieci informatycznej (nadanie uprawnień, włącznie do 

grup dyskusyjnych); 

 zorganizowali i prowadzili spotkania uczestników sieci: 
W roku szkolnym 2013/2014: 
- Praca z uczniem młodszym - jak skutecznie i efektownie pracować w grupie sześciolatków i 
siedmiolatków – 3 spotkania w roku szkolnym, 
- Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów – 4 spotkania w roku szkolnym, 
- Jak radzić ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole – 3 spotkania w roku szkolnym 
- Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – 3 spotkania w roku szkolnym   
 
W roku szkolnym 2014/2015: 
- Praca z uczniem młodszym - jak skutecznie i efektownie pracować w grupie sześciolatków i 
siedmiolatków – 6 spotkań w roku szkolnym, 
- Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów – 5 spotkań w roku szkolnym, 
- Jak radzić ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole – 5 spotkań w roku szkolnym 
- Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – 5 spotkań w roku szkolnym   
 

 Monitorowali forum dyskusyjne oraz forum wymiany doświadczeń dla uczestników (praca na 

platformie cyfrowej);  

 zamieszczali na platformie cyfrowej materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne 

łączące się z tematyką sieci; 

 promowali działania sieci; 

 przygotowali roczne sprawozdania z pracy sieci w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. 
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Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach sieci 

współpracy i samokształcenia 

 

Diagnoza obszaru zainteresowań i wybór tematyki sieci nastąpił w grudniu 2013r. i styczniu 
2014r. Spotkania z dyrektorami oraz radami pedagogicznymi poszczególnych przedszkoli i szkół 
pozwoliły na wyjaśnienie roli sieci współpracy i samokształcenia oraz działań koordynatora sieci 
projektu. Miało to istotny wpływ na właściwe dokonanie wyboru sieci. 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 
Temat sieci: Praca z uczniem młodszym jak skutecznie i efektownie pracować w grupie 
sześciolatków i siedmiolatków. 

 
1) Koordynator sieci Tomasz Wojtanis zorganizował w dniu 17 marca 2014r. spotkanie organizacyjno 
– informacyjne członków sieci. Wzięło w nim udział 25 nauczycieli. Spotkanie zostało pozytywnie 
ocenione przez uczestników sieci. Nauczyciele wykazali się wysoką aktywnością podczas spotkania. 
Zostały nawiązane kontakty i współpraca miedzy szkołami.  
Nastąpiła: 
- wymiana doświadczeń między uczestnikami; 
- nawiązanie kontaktów i współpraca szkół. 
 
2) Warsztaty z ekspertem zewnętrznym: 
- w dniu 31 maja 2014r. odbyło się pięciogodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem 

młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z 
ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby. Podczas spotkania poruszano 
zagadnienia z ustawy „6 latkowej” i innych uregulowań prawnych. Omawiano cechy rozwojowe 
dziecka 6 i 7 letniego, dojrzałość szkolną, gotowość i przygotowanie szkoły do pracy z dziećmi 
młodszymi, rolę nauczyciela i rodzica w procesie wspierania małego ucznia, szanse i zagrożenia 6 i 7 
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latka w jednej klasie. Poruszono też temat przeszkód i trudności, czyli z czym dzieci młodsze sobie nie 
radzą w szkole i jak im pomóc przejść te „szkolne górki”. 

- w dniu 07 czerwca 2014r. odbyło się pięciogodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem 
młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z 
ekspertem zewnętrznym. Podczas spotkania omówiono formy aktywności dzieci 6 i 7-letnich – 
wybrane metody i techniki skutecznego i efektywnego uczenia się i nauczania, diagnozę i obserwację 
ucznia – ocenianie w praktyce i w prawie, przykłady dobrych praktyk, przykładowe konspekty i 
scenariusze zajęć z dziećmi młodszymi. 

3. Praca na platformie – zamieszczono materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne. 
Koordynator umieszczał systematycznie na platformie edukacyjnej ORE materiały edukacyjne na 
temat nowoczesnych, kreatywnych metod pracy z uczniem (projekty, webquest) oraz linki do 
materiałów i stron, zawierających przykłady ćwiczeń i zadań rozwijających kreatywność. 

Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 
nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

 
- 100% spośród ankietowanych stwierdza podniesienie jakości współpracy w powiecie dzięki 
organizacji sieci w powiecie sejneńskim. 

 
 
 

Temat sieci: Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole. 

1) Koordynator sieci Tomasz Wojtanis zorganizował w dniu 18 marca 2014r. spotkanie organizacyjno 
– informacyjne członków sieci. Wzięło w nim udział 17 nauczycieli. Uczestnicy spotkania podzielili się 
refleksjami na temat przyczyn nieobecności uczniów oraz postaw rodziców wobec tego problemu. 
 
2) Warsztaty z ekspertem zewnętrznym: 
- w dniu 31 maja 2014r. odbyło się pięciogodzinne spotkanie uczestników sieci „ Jak radzić sobie ze 
szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole ” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyły 
23 osoby. Podczas spotkania opracowano kontrakty w klasie aktywizujące do wspólnego 
zainteresowania się uczniów o powód absencji. Zastosowano wybrane sposoby radzenia sobie z 
obiekcjami ze strony rodziców, nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń. 
- w dniu 07 czerwca 2014r. odbyło się pięciogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak radzić sobie  ze 
szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyły 23 
osoby. Podczas spotkania uczestnicy prezentowali doświadczenia ze swoich szkół, poznawali podstawy 
prawne, analizowali akty prawne dotyczące absencji uczniów. Wskazywali przyczyny absencji uczniów 
w świetle badań pedagogicznych, psychologicznych, a także, badali fakt, iż na problem można spojrzeć 
w różnych wymiarach: rodzice, uczniowie, nauczyciele. Wśród obszarów, które wymagają szczególnej 
uwagi i zaangażowania wskazane zostały m. in. kwestie związane z motywowaniem uczniów do 
aktywności szkolnej oraz pozyskiwaniem wsparcia ze strony rodziców. Uczestnicy w podgrupach 
ćwiczyli diagnozowanie przyczyn absencji w oparciu o budowanie ankiet dla rodziców, uczniów, 
nauczycieli. 
 
3. Praca na platformie – zamieszczono materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne. 
Koordynator umieszczał systematycznie na platformie edukacyjnej ORE materiały edukacyjne na temat 
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nowoczesnych, kreatywnych metod pracy z uczniem (projekty, webquest) oraz linki do materiałów i 
stron, zawierających przykłady ćwiczeń i zadań rozwijających kreatywność. 
 

Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 
nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

 100% spośród ankietowanych stwierdza podniesienie jakości współpracy w powiecie dzięki 
organizacji sieci w powiecie sejneńskim. 

 
 
 
 

Temat sieci: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów 
 

1) Koordynator sieci Hanna Maria Podczaska – Tomal zorganizowała w dniu 27 lutego 2014r. 
spotkanie organizacyjno – informacyjne członków sieci. Wzięło w nim udział 25 nauczycieli. 
Nauczyciele poznali opracowane przez koordynatora zadania i ćwiczenia pozwalające 
 w niestereotypowy sposób rozwijać kreatywność uczniów.  
 
2) W dniu 25 kwietnia 2014r. odbyło się dziesięciogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak rozwijać 
twórcze myślenie uczniów” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób.  Podczas 
spotkania zapoznano nauczycieli z propozycjami ćwiczeń motywujących zarówno uczniów jak i samych 
nauczycieli do twórczości, pobudzających chęć tworzenia, odejścia od rutyny i monotonii, otwarcia na 
nowe wrażenia, spojrzenia na rzeczy osobiste w niestereotypowy sposób. Zastosowane zadania 
dotyczyły operacji intelektualnych biorących udział w myśleniu twórczym w sześciu grupach: operacji 
abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania indukcyjnego, rozumowania dedukcyjnego, 
myślenia metaforycznego, operacji transformowania, dokonywania transformacji. 

 
3) W dniu 27 maja 2014r. odbyło się dwunastogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak rozwijać 
twórcze myślenie uczniów” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Podczas 
spotkania zapoznawano się z czynnikami hamującymi i wspierającymi twórczość, przeprowadzono 
analizę i ćwiczenia udzielenia wspierającej i motywującej informacji zwrotnej. Nauczyciele brali udział 
w zabawach rozwijających kreatywność, i różnicowali je z kreatywnie zaprojektowanymi, udzielali 
informacji zwrotnej, niezabijającej kreatywności. 
 
4) W dniu 12 czerwca 2014r. odbyło się dwunastogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak rozwijać 
twórcze myślenie uczniów” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Podczas 
spotkania nauczyciele poznali sposoby na szybką i efektywną naukę, technik skutecznego 
zapamiętywania – mnemotechniki – Proste zadania, Liczba PI, Zakładkowa metoda skojarzeń, Haki 
pamięciowe, Technika Loci, Mapy umysłu, Akronimy i akrostychy, Asocjacje. Rozwinęli wiedzę na temat 
kreatywnych technik zapamiętywania, uczestniczyli w analizie i ćwiczeniach kreatywnych technik 
zapamiętywania.   
 
5) Praca na platformie – zamieszczono materiały edukacyjne. Koordynator sieci umieszczał 
systematycznie na platformie edukacyjnej ORE materiały edukacyjne na temat nowoczesnych, 
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kreatywnych metod pracy z uczniem (projekty, webquest) oraz linki do materiałów i stron, 
zawierających przykłady ćwiczeń i zadań rozwijających kreatywność. 
 

Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 
nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

 100% uczestników potwierdza realizację celów pracy sieci; 

 15 uczestników ocenia bardzo wysoko użyteczność omawianych treści i zagadnień (ocena 5), 
13 nauczycieli ocenia swoje umiejętności wysoko (ocena 4); 

 100% uczestników bardzo wysoko ocenia wykorzystane materiały dydaktyczne (ocena 5); 

 100% uczestników bardzo wysoko ocenia kwalifikacje ekspertów prowadzących zajęcia 
(ocena 5); 

 Harmonogram pracy sieci 10 nauczycieli uznaje za dobry (ocena 4), 18 nauczycieli określa 
jako średni (ocena 3); 

 Jakość infrastruktury w miejscach spotkań sieci została uznana przez 11 nauczycieli za bardzo 
dobrą (ocena 5), 14 nauczycieli za dobrą (ocena 4), a przez 3 nauczycieli jako średnią (ocena 
3); 
 

Ocena pracy koordynatora także wypadła pozytywnie w przeprowadzonych ankietach. 

 10 uczestników ocenia bardzo wysoko sposoby organizacji pracy sieci (ocena 5), 18 nauczycieli 
ocenia je wysoko (ocena 4); 

 15 uczestników ocenia wysoko sposoby zarządzania czasem spotkań sieci (ocena 4), 13 
nauczycieli ocenia je średnio (ocena 3); 

 10 uczestników ocenia bardzo wysoko dbałość koordynatora o przepływ informacji i 
komunikację w grupie (ocena 5), 15 nauczycieli ocenia ją (ocena 4), a 3 nauczycieli średnio 
(ocena 3);  
 

 100% spośród ankietowanych uczestników stwierdza podniesienie jakości współpracy w 
powiecie dzięki organizacji sieci. 

 

 

Temat sieci: Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 
 
1. Koordynator sieci Hanna Maria Podczaska – Tomal zorganizowała w dniu 3 marca 2014r. spotkanie 
organizacyjno – informacyjne członków sieci. Wzięło w nim udział 24 nauczycieli. Uczestnicy wypełnili 
ankietę potrzeb i opracowali plan działania sieci i tematykę poszczególnych spotkań, poznali także 
przygotowane przez koordynatora materiały, stanowiące podstawę do dyskusji w grupach oraz strony 
internetowe i ogólnopolskie akcje pozwalające w niestereotypowy sposób zachęcać uczniów do 
czytania. 
 
2. Warsztaty z ekspertem zewnętrznym: 
- w dniach 13 i 14 czerwca 2014r. odbyły się pięciogodzinne spotkania uczestników sieci „Skuteczne 
sposoby zachęcania uczniów do czytania” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniach uczestniczyły 23 
osoby. Uczestnicy zapoznali się z psychologicznymi aspektami czytania – wpływ czytania na rozwój 
emocjonalny dzieci, omówiono rolę rodziców w kształtowaniu nawyku czytania – współpraca szkoły  
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z rodzicami. Poruszono też temat ogólnopolskich kampanii dotyczących czytania oraz zachęcania do 
czytania w kolejnych etapach edukacji. 
 
3. Praca na platformie – zamieszczono materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne. 
Koordynator umieszczał systematycznie na platformie edukacyjnej ORE materiały edukacyjne na temat 
nowoczesnych, kreatywnych metod pracy z uczniem (projekty, webquest) oraz linki do materiałów i 
stron, zawierających przykłady ćwiczeń i zadań rozwijających kreatywność. 
 

Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 
nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

 10 uczestników sieci potwierdza realizację celów pracy sieci (ocena 5), 10 nauczycieli ocenia 
wysoko ich realizację (ocena 4), 3 członków sieci ocenia średnio realizację celów pracy sieci 
(ocena 3); 

 13 uczestników ocenia bardzo wysoko użyteczność omawianych treści i zagadnień (ocena 5), 
10 nauczycieli ocenia swoje umiejętności wysoko (ocena 4);  

 10 uczestników sieci uczestników bardzo wysoko ocenia wykorzystane materiały dydaktyczne 
(ocena 5), 13 uczestników ocenia je wysoko (ocena 4); 

 100% uczestników bardzo wysoko ocenia kwalifikacje ekspertów prowadzących zajęcia (ocena 
5); 

 Harmonogram pracy sieci 14 nauczycieli uznaje za dobry (ocena 4), a 9 nauczycieli uznaje za 
średni (ocena 3); 

 Jakość infrastruktury w miejscach spotkań sieci została uznana przez  100% nauczycieli  za 
dobrą (ocena 4); 

 
Ocena pracy koordynatora także wypadła pozytywnie w przeprowadzonych ankietach. 

 14 uczestników ocenia bardzo wysoko sposoby organizacji pracy sieci (ocena 5),  
9 nauczycieli ocenia je wysoko (ocena 4); 

 14 nauczycieli ocenia wysoko sposoby zarządzania czasem spotkań sieci (ocena 4),  
9 nauczycieli uznaje je za średnie (ocena 3); 

 13 uczestników ocenia bardzo wysoko dbałość koordynatora o przepływ informacji i 
komunikację w grupie (ocena 5), 10 nauczycieli ocenia ją wysoko (ocena 4); 
 

 100% spośród ankietowanych uczestników stwierdza podniesienie jakości współpracy w 
powiecie dzięki organizacji sieci w powiecie sejneńskim. 

 

 
 
Podsumowanie: 
Ze wsparcia w postaci udziału w pracy sieci skorzystało 109 nauczycieli. 
W ramach pracy każdej sieci: 
1) Odbyło się jedno spotkanie z koordynatorem sieci rozpoczynające pracę, podczas którego ustalono 

zasady pracy, zdiagnozowano potrzeby w ramach tematyki danej sieci. 
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2) Odbyły się dwa 5 godzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym, z wyjątkiem sieci „Jak 
rozwijać twórcze myślenie uczniów” – odbyły się dwa 12 godzinne i jedno 10 godzinne spotkania 
warsztatowe z ekspertem zewnętrznym. 
3) Pomiędzy spotkaniami uczestnicy pracowali na platformie edukacyjnej. 
 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015 

Temat sieci: Praca z uczniem młodszym jak skutecznie i efektownie pracować w grupie 

sześciolatków i siedmiolatków 

1. Koordynator sieci Marta Sokołowska zorganizowała 29.10.2014 r. spotkanie organizacyjno – 
informacyjne członków sieci. Wzięło w nim udział 21 nauczycieli. Spotkanie zostało pozytywnie 
ocenione przez uczestników sieci. Nauczyciele wykazali się wysoką aktywnością podczas 
spotkania. Zostały nawiązane kontakty i współpraca miedzy nauczycielami z różnych szkół. 
Nauczyciele wypełnili ankietę ,,na wejściu”, przeanalizowali harmonogram oraz zaproponowali 
zmiany. 

2. Warsztaty z ekspertem zewnętrznym: 
-12.12.2014r. odbyło się czterogodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem młodszym  jak 
skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z ekspertem zewnętrznym 
(Urszula Duda, PODN). W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Podczas spotkania poruszano zagadnienia 
na temat zabaw rozwijająco – wyciszające do wykorzystania w pracy z uczniem młodszym (część I). 
Podczas spotkania uczestnicy poznali metody integrowania klasy, zabawy, w jakie mogą odprężyć 
wyciszyć i skoncentrować klasę oraz wymienili doświadczenia. W trakcie spotkania uczestnicy poznali 
i podzielili się przykładami dobrych praktyk, tworzyli przykładowe konspekty i scenariusze zajęć z 
dziećmi młodszymi. 
- 19.12.2014r. odbyło się trzygodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem młodszym – jak 
skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z ekspertem zewnętrznym 
(Urszula Duda, PODN). W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Podczas spotkania kontynuowano 
poznawanie zabaw rozwijająco –wyciszających do wykorzystania w pracy z uczniem młodszym. 
Uczestnicy poznali metody aktywizujące w nauczaniu, formy efektywnego nauczania oraz jak wyzwolić 
kreatywność uczniów. 
- 16.01.2015 r. odbyło się czterogodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem młodszym – 
jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z ekspertem 
zewnętrznym (Urszula Duda, PODN). W spotkaniu uczestniczyło 25 nauczycieli. Spotkanie miało na celu 
pokazać, w jaki sposób pracować, aby się nie frustrować. Zagłębiało tematy autodiagnozy potencjału, 
pokazywało jak być osobą pewną siebie, w jaki sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje 
zwrotne, jak reagować w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki ze strony otoczenia.  
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-07.03.2015 r. odbyło się sześciogodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem młodszym - 
jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z ekspertem 
zewnętrznym (Urszula Duda, PODN) na temat: Twórcze myślenie u najmłodszych. Poznali oni sposoby 
rozwijania myślenia u dzieci, uczyli się tworzyć scenariusze zajęć stymulujących działanie dla klas I – III, 
pomagamy uczniom uczyć się efektywnie – techniki przyswajania wiedzy. W spotkaniu uczestniczyło 
25 nauczycieli. 
- 09.05.2015r. odbyło się siedmiogodzinne spotkanie uczestników sieci „Praca z uczniem młodszym – 
jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków” z ekspertem 
zewnętrznym (Urszula Duda, PODN). W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników sieci. Uczestnicy 
poznali metodykę i dydaktykę w pracy z uczniem młodszym. Omówili, czym jest ocenianie kształtujące, 
zapoznali się w jaki sposób ustalać oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i oceny z 
zachowania sprawiedliwie i bez wprowadzania stresującej atmosfery. 

3. Praca na platformie – zamieszczono materiały samokształceniowe lub inne zasoby edukacyjne.  
 

Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 25 
nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

- 100 % uczestników wypełniających ankietę potwierdza realizację celów pracy sieci; 
- 100% uczestników wypełniających ankietę oceniło bardzo wysoko użyteczność omawianych treści 
i zagadnień ocena 5) 
-100 % uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia wykorzystane materiały 
dydaktyczne (ocena 5) 
- 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia kwalifikacje ekspertów 
prowadzących zajęcia (ocena 5) 
- Harmonogram pracy sieci wszyscy nauczyciele wypełniających ankietę uznało za bardzo dobry 
(ocena 5) 
- Jakość infrastruktury w miejscach spotkań sieci została uznana przez 25 nauczycieli (100 % 
wypełniających ankietę za bardzo dobrą (ocena 5), 
 
- 100% uczestników (25 nauczycieli: 24K i 1M) stwierdziło podniesienie jakości współpracy w 
powiecie dzięki organizacji sieci 

 
Ocena pracy koordynatora sieci w przeprowadzonych ankietach wypadła pozytywnie. 
- 25 uczestników (100 %) ocenia bardzo dobrze sposoby organizacji pracy sieci (ocena 100 %) 
- 25 uczestników (100 %) ocenia bardzo dobrze sposoby zarządzania czasem spotkań sieci (ocena 5) 
- 25 uczestników (100 %) ocenia bardzo dobrze dbałość koordynatora o przepływ informacji i 
komunikację w grupie. 

 

Temat sieci: Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole 
 

1. Koordynator sieci Marta Sokołowska zorganizowała 29.10.2014r. spotkanie organizacyjno – 
informacyjne członków sieci. Wzięło w nim udział 9 nauczycieli. Uczestnicy spotkania podzielili się 
refleksjami na temat przyczyn nieobecności uczniów oraz postaw rodziców wobec tego problemu. 
Wypełnili ankietę „na wejście” przeanalizowali harmonogram pracy i zaproponowali zmiany. 
2. Warsztaty z ekspertem zewnętrznym: 
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- 12.12.2014 r. odbyło się trzygodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak radzić sobie ze szkolną 
absencją – bezpieczeństwo w szkole” z ekspertem zewnętrznym (Bożeną Śliwowską, PODN). W 
spotkaniu wzięło udział 22 nauczycieli. W trakcie spotkania nauczyciele diagnozowali i analizowali 
przyczyny absencji ucznia. Poznawali wewnętrzne i pozaszkolne przyczyny absencji, uświadomili 
skutkami absencji są przyczyny niepowodzeń szkolnych. 
- 13.12.2014r. odbyło się czterogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak radzić sobie ze szkolną 
absencją – bezpieczeństwo w szkole” z ekspertem zewnętrznym Bożeną Śliwowską, PODN). W 
spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Podczas spotkania uczestnicy poznali jak diagnozować przyczyny 
absencji uczniów, poznali źródła diagnozy pedagogicznej, oraz w jaki sposób organizować pomoc 
na terenie szkoły – rola wychowawcy pedagoga, nauczycieli, uczniów, rodziców. Nastąpiła wymiana 
poglądów i doświadczeń. 
- 21.03.2015r. odbyło się siedmiogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak radzić sobie ze szkolną 
absencją – bezpieczeństwo w szkole” z ekspertem zewnętrznym Bożeną Śliwowską, PODN). W 
spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Podczas spotkania uczestnicy prezentowali doświadczenia ze 
swoich szkół, poznawali podstawy prawne, analizowali akty prawne dotyczące absencji uczniów, 
dostosowywali zapisy dotyczące absencji w prawie wewnątrzszkolnym do prawa oświatowego. 
- 11.04.2015r. odbyło się siedmiogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak radzić sobie ze szkolną 
absencją – bezpieczeństwo w szkole” z ekspertem zewnętrznym Bożeną Śliwowską, PODN). W 
spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. W trakcie spotkania nauczyciele poznali swoje kompetencje jak 
zapobiegać absencji, tworzyli optymalne sytuacje edukacyjne, poznali warunki, w jakich zachodzi 
uczenie się techniki przetwarzania informacji oraz w jaki sposób należy motywować uczniów. 
- 29.04.2015r. odbyło się czterogodzinne spotkanie uczestników sieci „Jak radzić sobie ze szkolną 
absencją – bezpieczeństwo w szkole ” z ekspertem zewnętrznym. W spotkaniu uczestniczyły 21 
osoby. W trakcie spotkania nauczyciele poznali jak zapobiegać absencji – psychologiczne 
kompetencje nauczyciela wychowawcy. Analizowali własne kompetencje, jako przewodnika w 
procesie edukacyjnym, doskonalili kompetencje nauczycieli w zakresie budowania dobrych relacji 
uczeń – nauczyciel, doskonalili umiejętności komunikacyjne. 
3. Praca na platformie – zamieszczono materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne. 

 
Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 22 

nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 
- 100 % uczestników wypełniających ankietę potwierdza realizację celów pracy sieci; (ocena 5), 
- 100% uczestników (100% wypełniających ankietę) ocenia bardzo wysoką użyteczność omawianych 
treści i zagadnień (ocena 5) 
- 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia wykorzystanie materiałów 
dydaktycznych; (ocena 5) 
- 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia kwalifikacje ekspertów 
prowadzących zajęcia; (ocena 5) 
- 100 % wypełniających ankietę uznało za bardzo dobry harmonogram pracy sieci; (ocena 5) 
- Jakość infrastruktury w miejscu spotkań sieci została uznana przez 22 nauczycieli za bardzo dobrą 
(ocena 5), 
- 100% spośród ankietowanych (22 uczestników: 18K i 4M) stwierdza podniesienie jakości 
współpracy w powiecie dzięki organizacji sieci w powiecie sejneńskim. 
 
Ocena pracy koordynatora w przeprowadzonych ankietach wypadła pozytywnie: 
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- 22 uczestników (100 %) ocenia bardzo dobrze sposoby organizacji pracy sieci (ocena 5) 
- 22 uczestników (100 %) ocenia bardzo dobrze sposoby zarządzania czasem spotkań sieci (ocena 5) 
- 22 uczestników sieci ocenia bardzo dobrze dbałość koordynatora o przepływ informacji i 
komunikację w grupie (ocena 5) 

 
 
 
 

Temat sieci: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów 
 

1. W dniu 29.10.2014r. koordynator sieci Hanna Podczaska-Tomal zorganizowała pierwsze 
spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”, w 
którym wzięło udział 14 nauczycieli zapisanych do sieci. Podczas spotkania sieci jej członkowie 
wypełnili ankietę, której celem było poznanie potrzeb uczestników związanych z udziałem w 
sieci współpracy i samokształcenia w bieżącym roku szkolnym. Dzięki udzielonym 
odpowiedziom zostały doprecyzowane cele pracy sieci oraz dostosowano je do oczekiwań 
nauczycieli.  Członkowie sieci opracowali harmonogram działania sieci i zaplanowali tematykę 
poszczególnych spotkań. W drugiej części uczestnicy wzięli udział w przygotowanych przez 
koordynatora zajęciach „WEBQUEST – nowoczesną metodą edukacyjną”, podczas których 
został zaprezentowany zorientowany na uczniowskie badania format zajęć edukacyjnych, w 
którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet. Nauczyciele poznali cele, które 
przyświecają tej metodzie i wspomagają myślenie ucznia na wyższych poziomach 
taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji. Zaplanowano temat i terminy kolejnych 
warsztatów, które zostaną przeprowadzone przez eksperta.   

2. W dniu 13.02.2015r. odbyły się 4- godzinne konsultacje grupowe, w których wzięło udział 14 
nauczycieli zapisanych do sieci. Zajęcia prowadziła ekspert - Urszula Duda.  Celem zajęć było 
poznanie metod aktywności kreatywnej, kreatywnych metod i technik zapamiętywania, 
sposobów na szybką i efektywną naukę oraz analiza i wykorzystanie kreatywnych technik pracy 
z uczniem. Zajęcia rozpoczęło wprowadzenie teoretyczne: czym jest kreatywność, metody 
aktywności kreatywnej, etapy rozwijania kreatywności uczniów. Następnie rozwinęła się 
dyskusja metodyczna wokół tematów: Jak wyzwolić i rozwijać kreatywność uczniów? Czy w 
szkole uczymy kreatywności?  W kolejnej części nauczyciele poznali teoretycznie i praktycznie 
przykłady zadań i ćwiczeń na myślenie twórcze dla uczniów na różnych etapach nauczania 
przygotowane przez ekspert.  

3. W dniu 18.03.2015r. odbyły się kolejne 4- godzinne konsultacje grupowe, w których wzięło 
udział 16 nauczycieli zapisanych do sieci. Zajęcia prowadziła ekspert - pani Urszula Duda. 
Zajęcia te stanowiły kontynuację tematu sprzed miesiąca, kiedy nie został wyczerpany temat: 
Jak wyzwolić i rozwijać kreatywność uczniów? Uczestnicy wzięli aktywny udział w warsztatach, 
przygotowując scenariusze lekcji z wykorzystaniem zaprezentowanych metod i technik w 
praktyce. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Sejnach uczestniczyły dodatkowo w 
konsultacji indywidualnej, ukierunkowanej na pracę z uczniem z deficytami.  

4. W dniu 15.04.2015 r. w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach przy ul. Łąkowej 1 
odbyły się konsultacje grupowe i indywidualne, które poprowadziła ekspert - Urszula Duda. W 
spotkaniu wzięło udział 21 nauczycieli. Czas trwania konsultacji: 6 godzin dydaktycznych. 
Uczestnicy wysłuchali części wstępnej – wykładu, który stanowił podstawę do wykonywania 
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ćwiczeń, mających rozwinąć ich kreatywność. Poznali nowoczesną technikę pracy grupowej 
SCAMPER. W grupach przygotowywali materiały do pracy na lekcji wykorzystując tę technikę. 
W drugiej części uczestnicy pracowali w „trybie innowatora” budując zadania wg 6 
podstawowych zasad, omówionych w wykładzie. Po części grupowej odbyły się konsultacje 
indywidualne uczestników z ekspertem. 

5. W dniu 13.05.2015 uczestnicy sieci wzięli udział w konsultacjach „Twórczy nauczyciel w 
praktyce”, które odbyły się w Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz w Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach. W trwających 5 godzin 
konsultacjach indywidualno-grupowych uczestniczyło 21 nauczycieli. Celem spotkania było 
zapoznanie uczestników z metodami pracy z uczniami z upośledzeniami, posiadającymi 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz umiejętność rozpoznawania w procesie 
dydaktycznym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dostosowywania zadań i 
ćwiczeń rozwijających ich myślenie. Podczas tego spotkania uczestnicy w praktyce poznali 
metody aktywizujące w pracy z uczniem upośledzonym, umiejętność wykorzystywania portali 
edukacyjnych wspomagających i wzbogacających proces nauczania uczniów z upośledzeniami, 
posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego a także współpracowali nad 
stworzeniem zasad: Jak uczyć efektywnie poprzez zabawę. 

6. Praca na platformie – zamieszczono materiały edukacyjne. Koordynator sieci umieszczał 
systematycznie na platformie edukacyjnej ORE materiały edukacyjne na temat nowoczesnych, 
kreatywnych metod pracy z uczniem oraz linki do materiałów i stron, zawierających przykłady 
ćwiczeń i zadań rozwijających kreatywność. Aktywność nauczycieli na platformie była 
niewielka. 

 
Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 23 

nauczycieli, oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

 100% uczestników wypełniających ankietę potwierdza realizację celów pracy sieci; 

 23 uczestników (100% wypełniających ankietę) ocenia bardzo wysoko użyteczność 
omawianych treści i zagadnień (ocena 5); 

 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia wykorzystane materiały 
dydaktyczne (ocena 5); 

 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia kwalifikacje ekspertów 
prowadzących zajęcia (ocena 5); 

 Harmonogram pracy sieci wszyscy nauczyciele wypełniających ankietę uznało za bardzo dobry 
(ocena 5); 

 Jakość infrastruktury w miejscach spotkań sieci została uznana przez 23 nauczycieli (100% 
wypełniających ankiet) za bardzo dobrą (ocena 5); 
 

 100% spośród ankietowanych (23 uczestników: 19 K i 4 M) stwierdza podniesienie jakości 
współpracy w powiecie dzięki organizacji sieci. 
 

Ocena pracy koordynatora także wypadła pozytywnie w przeprowadzonych ankietach. 

 23 uczestników (100%) ocenia bardzo dobrze sposoby organizacji pracy sieci (ocena 5); 

 23 uczestników (100%) ocenia bardzo dobrze sposoby zarządzania czasem spotkań sieci (ocena 
5); 
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 23 uczestników (100%) ocenia bardzo dobrze dbałość koordynatora o przepływ informacji i 
komunikację w grupie (ocena 5);  

  

Temat sieci: Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania 
 

4. Koordynator sieci Hanna Maria Podczaska – Tomal zorganizowała w dniu 29.10.2014 pierwsze 
spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania” 
Humanizm przyjemny i pożyteczny, w którym wzięło udział 12 nauczycieli zapisanych do sieci. 
Podczas spotkania prowadzonego przez koordynatora członkowie sieci wypełnili ankietę, której 
celem było poznanie potrzeb uczestników związanych z udziałem w sieci współpracy i 
samokształcenia w bieżącym roku szkolnym. Dzięki udzielonym odpowiedziom zostały 
doprecyzowane cele pracy sieci oraz dostosowano je do oczekiwań nauczycieli.  Członkowie sieci 
opracowali harmonogram działania sieci i zaplanowali tematykę poszczególnych spotkań. W 
drugiej części uczestnicy wzięli udział w przygotowanych przez koordynatora zajęciach 
„WEBQUEST – nowoczesną metodą edukacyjną”, podczas których został zaprezentowany 
zorientowany na uczniowskie badania format zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem 
informacji jest Internet. Nauczyciele poznali cele, które przyświecają tej metodzie i wspomagają 
myślenie ucznia na wyższych poziomach taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji. 
Zaplanowano temat i terminy kolejnych warsztatów, które zostaną przeprowadzone przez 
eksperta wyłonionego w przetargu, które przeprowadzi Starostwo Powiatowe w Sejnach.   

5. W dniu 27.02.2015r. w czytelni Biblioteki Powiatowej przy ul. Łąkowej 1 odbyły się konsultacje 
grupowe i indywidualne sieci współpracy i samokształcenia, które poprowadziła ekspert Bożena 
Śliwowska. Cele konsultacji: Poznanie strategii czytania ze zrozumieniem i ich związku ze 
skutecznym czytaniem. Analiza i wykorzystanie strategii czytania ze zrozumieniem. W spotkaniu 
wzięło udział 12 nauczycieli zapisanych do sieci. Podczas zajęć uczestnicy podejmowali dyskusję na 
temat: Jak uczyć czytanie ze zrozumiem, wypracowali strategie uczenia czytania ze zrozumieniem 
i zastanawiali się nad związkiem szybkiego czytania z czytaniem ze zrozumieniem. Wszyscy 
uczestnicy sieci wzięli aktywny udział w konsultacjach, pracując w grupach i wspólnie 
wypracowując materiały do pracy na lekcji. Po części grupowej odbyły się konsultacje indywidualne 
uczestników z ekspertem. Czas trwania zajęć: 4 godziny dydaktyczne. 

6. W dniu 16.04.2015 r. w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach przy ul. Łąkowej 1 
odbyły się konsultacje grupowe i indywidualne sieci współpracy i samokształcenia. Zajęcia 
poprowadziła ekspert Bożena Śliwowska. Temat: Ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu umiejętności 
czytania ze zrozumieniem i umiejętność ich wykorzystywania w procesie dydaktycznym oraz 
ćwiczenia rozwijające obie półkule mózgu. W spotkaniu wzięło udział 20 zapisanych do sieci. Czas 
trwania zajęć: 6 godzin dydaktycznych. Uczestnicy zostali też wstępnie zapoznani w zagadnieniami 
neurodydaktyki - Jak rozwijać wrodzone zdolności dzieci? Uczestnicy poprosili o rozszerzenie tego 
tematu na następnym spotkaniu konsultacyjnym. Po zajęciach grupowych miały miejsce 
konsultacje indywidualne dla nauczycieli  

7. W dniu 07.05.2015 r. w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach przy ul. Łąkowej 1 
odbyły się konsultacje grupowe i indywidualne sieci. Zajęcia poprowadziła ekspert - Bożena 
Śliwowska. Temat konsultacji: Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. W spotkaniu wzięło 
udział 20 nauczycieli zapisanych do sieci. Czas trwania zajęć: 7 godzin dydaktycznych. Temat, 
oparty w znacznej mierze na wiedzy psychologicznej Ekspertki został zrealizowany w dwóch 
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blokach, a każdy z nich składał się z inputu teoretycznego i szerokiego wachlarza zadań i ćwiczeń 
do pracy z uczniami. Uczestnicy aktywnie pracowali w grupach, wykonując plakaty i prezentując 
zadania. Nauczyciele zainteresowani tematem na poprzednich zajęciach nabyli wiedzę o metodach 
uczenia i uczenia się przyjaznych mózgowi i umiejętności tworzenia optymalnej sytuacji 
edukacyjnej zapewniającej sukces uczniowi w aspekcie czytania ze zrozumieniem. Po części 
grupowej odbyły się konsultacje indywidualne uczestników z ekspertem. 

8. W dniu 28.05.2015r. w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach przy ul. Łąkowej 1 
odbyły się konsultacje zespołowe i indywidualne sieci. Zajęcia poprowadziła ekspert Bożena 
Śliwowska z tematu: Psychologiczne aspekty czytania ze zrozumieniem – kompetencje nauczyciela. 
Uczestnicy dokonali refleksji na temat własnych kompetencji, jako przewodnika w procesie 
edukacyjnym i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania dobrych relacji uczeń 
- nauczyciel. Podczas zajęć doskonalili różnymi metodami zaproponowanymi przez ekspertkę 
umiejętności motywowania ucznia i doskonalili swoje umiejętności komunikacyjnych w udzielenie 
informacji zwrotnych i prowadzeniu rozmów motywujących. Podczas konsultacji grupowych 
uczestnicy w ćwiczeniu praktycznym doświadczyli sytuacji edukacyjnej, która pozwoliła im na 
refleksję dotyczącą roli nauczyciela. Ćwiczenie to było podstawą do opisania cech skutecznego 
nauczyciela. Omówione zostały zasady informacji zwrotnej udzielanej nauczycielom i uczniom 
przez siebie. Podczas symulacji ćwiczono umiejętność prowadzenia rozmów motywujących. 
Stworzono bank skutecznych pomysłów motywowania uczniów. W spotkaniu wzięło udział 21 
nauczycieli zapisanych do sieci. Czas trwania zajęć: 8 godzin dydaktycznych. 

9. Praca na platformie – Koordynator umieszczał systematycznie na platformie edukacyjnej ORE 
materiały edukacyjne na temat nowoczesnych, kreatywnych metod pracy z uczniem oraz linki do 
materiałów i stron, zawierających przykłady ćwiczeń i zadań rozwijających kreatywność. 

 
Na zakończenie spotkań w sieci przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, wśród 21 nauczycieli, 
oceniająca organizację i tematykę sieci, tj.: 

 100% uczestników wypełniających ankietę potwierdza realizację celów pracy sieci; 

 21 uczestników (100% wypełniających ankietę) ocenia bardzo wysoko użyteczność omawianych 
treści i zagadnień (ocena 5); 

 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia wykorzystane materiały 
dydaktyczne (ocena 5); 

 100% uczestników wypełniających ankietę bardzo wysoko ocenia kwalifikacje ekspertów 
prowadzących zajęcia (ocena 5); 

 Harmonogram pracy sieci wszyscy nauczyciele wypełniających ankietę uznało za bardzo dobry 
(ocena 5); 

 Jakość infrastruktury w miejscach spotkań sieci została uznana przez 21 nauczycieli (100% 
wypełniających ankietę za bardzo dobrą (ocena 5); 
 

 100% spośród ankietowanych (21 uczestników: 20K i 1M) stwierdza podniesienie jakości 
współpracy w powiecie dzięki organizacji sieci w powiecie sejneńskim. 
 
Ocena pracy koordynatora także wypadła pozytywnie w przeprowadzonych ankietach: 

 21 uczestników (100%) ocenia bardzo dobrze sposoby organizacji pracy sieci (ocena 5); 

 21 uczestników (100%) ocenia bardzo dobrze sposoby zarządzania czasem spotkań sieci (ocena 5); 
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 21 uczestników (100%) ocenia bardzo dobrze dbałość koordynatora o przepływ informacji i 
komunikację w grupie (ocena 5);  

 

Podsumowanie: 
Ze wsparcia w postaci udziału w pracy sieci skorzystało 100 nauczycieli. W okresie realizacji projektu w 
każdej sieci zostały zrealizowane założony cel ogólny i cele szczegółowe:  
 
W sieci Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów: 

• Nauczyciele znają nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim; 
• Nauczyciele wiedzą, czym jest kreatywność; 
• Nauczyciele znają przykłady ćwiczeń i metod kreatywnych;  
• Nauczyciele aktywnie trenują operacje intelektualne biorące udział w myśleniu twórczym; 
• Nauczyciele dokonali ewaluacji projektu w bieżącym roku szkolnym; 

 
W sieci Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania: 

 Poznali strategie uczenia czytania ze zrozumieniem. 

 Poznali aktywne metody i formy pracy z lekturą. 

 Zrozumieli związek szybkiego czytania z czytaniem ze zrozumieniem 

 Nabyli umiejętność wykorzystywania w procesie dydaktycznym ćwiczeń rozwijających czytanie 
ze zrozumieniem. 

 Nabyli wiedzę o metodach uczenia i uczenia się przyjaznych mózgowi. 

 Nabyli umiejętność tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej zapewniającej sukces uczniowi 
w aspekcie czytania ze zrozumieniem. 

 Diagnozowali własne kompetencje jako przewodnika w procesie edukacyjnym. 

 Doskonalili kompetencji nauczycieli w zakresie budowania dobrych relacji uczeń - nauczyciel. 

 Doskonalili umiejętność motywowania ucznia. 

 Doskonalili umiejętności komunikacyjne. 
 
W sieci Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole: 

 Nabyli umiejętności rozróżniania różnych przyczyn absencji uczniów. 

 Uświadomili skutki absencji uczniów. 

 Nabyli umiejętność prowadzenia diagnozy pedagogicznej. 

 Uświadomili źródła diagnozy pedagogicznej. 

 Nabyli umiejętność konstruowania planu pracy z dzieckiem z problemem absencji. 

 Uświadomili potrzeby współpracy szkoły, uczniów i rodziców w celu zapobiegania absencji. 

 Nabyli umiejętność konstruowania efektywnych, zgodnych z prawem oświatowym, procedur 
zapobiegających absencji. 

 Poznali różne rodzaje absencji szkolnej 

 Poznali strategie radzenia sobie z różnymi rodzajami absencji szkolnej. 

 Analizowali sposoby „zatrzymania” ucznia w szkole. 

 Nabyli umiejętność tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej zapewniającej sukces uczniowi. 

 Analizowali własne kompetencje jako przewodnika w procesie edukacyjnym. 

 Doskonalili kompetencje nauczycieli w zakresie budowania dobrych relacji uczeń - nauczyciel. 
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 Doskonalili umiejętności komunikacyjne. 
 
W sieci Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i 
siedmiolatków: 

 Nabyli umiejętności stosowania metod skutecznej i efektywnej pracy w grupie 
sześciolatków i siedmiolatków 

 Nabyli umiejętności radzenia z emocjami młodszych dzieci w klasie 

  Poznali zastosowanie wybranych sposobów radzenia sobie z emocjami dzieci w pracy w 
klasie szkolnej  

  Doskonalili wykorzystywanie w pracy polecanych gier i zabaw 

 Uzyskali wiedzę na temat roli i zadań sieci w ramach nowo wdrażanego systemu 
wspomagania. 

 Rozwinęli umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, pracy 
zespołowej 

 Rozwinęli umiejętności związane z wyznaczaniem celów, planowaniem i wdrażaniem 
działań związanych z tematem powstałej sieci. 

 

Podczas spotkań uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, przedstawiali i analizowali przykłady 

dobrych rozwiązań ze swojej praktyki zawodowej, poszerzali swoje kompetencje poprzez korzystanie 

z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, tworzyli nowe rozwiązania na potrzeby swoich 
szkół. Nauczyciele pracowali aktywizującymi metodami, wykorzystując różnorodne formy socjalne: 
praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja moderowana, scenki, praca z kamerą, 
testy/kwestionariusze. 
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Zestawienie godzin pracy sieci współpracy i samokształcenia w szkołach biorących udział w projekcie na terenie powiatu sejneńskiego 

 

 

 

 

 

Nazwa sieci 
Konsultacje 
grupowe / 

indywidualne/ h 

Wykorzystano w 
roku szkolnym 

2013/2014 r./ h 

Nazwa sieci 

Konsultacje 
grupowe / 

indywidualne/ 
h 

Wykorzystano w 
roku szkolnym 

2014/2015 r./ h 

RAZEM 
SIEC 

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania 10  10  
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do 
czytania 

25  25  35  

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

10  10  
Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i 
efektywnie pracować w grupie sześciolatków 
i siedmiolatków 

24  24  34  

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów  17  17  Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów  19  19  36  

Jak sobie radzić ze szkolną absencją?  10  10  Jak sobie radzić ze szkolną absencją?  25  25  35   

RAZEM 47  47  RAZEM 93 93  140  
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Analiza realizacji osiągniętych wskaźników i 

produktów po pierwszym roku realizacji projektu  

Założenie Realizacja założenia Stopień realizacji 

Opracowanie harmonogramu 
pracy sieci (wrzesień 2014r.) 

do 31.09.2014r. powstały 4 harmonogramy 
pracy sieci. 

Zrealizowano z 
opóźnieniem, 
ponieważ wystąpiły 
niewielkie problemy 
związane z naborem 
pracowników. 

Spotkania członków sieci 
współpracy (od grudnia 2014r. 
do czerwca 2015r.) 

W roku szkolnym 2013/2014 do 30.06.2014r. 
odbyło się spotkania: 
- „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” – 4 
spotkania, 
- „Praca z uczniem młodszym - ….” – 3 
spotkania, 
- „Jak radzić sobie ze szkolną absencją” – 3 
spotkania, 
- „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do 
czytania” – 3 spotkania 
W roku szkolnym 2014/2015 do 30.06.2015r. 
odbyło się spotkania:  
- „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” – 5 
spotkań, 
- „Praca z uczniem młodszym - ….” – 6 spotkań, 
- „Jak radzić sobie ze szkolną absencją” – 5 
spotkań, 
- „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do 
czytania” – 5 spotkań 

Zrealizowano 

Wymiana informacji na 
platformie/sieci (od grudnia 
2014r. do czerwca 2015r.) 

do 30.06.2015r. odbywała się wymiana 
informacji nauczycieli na platformie. 

Zrealizowano 

Opracowanie sprawozdania z 
pracy sieci (czerwiec/sierpień 
2015r.) 

do 30.06.2015r. opracowano 8 sprawozdań z 
pracy sieci, po jednym na każdą sieć w roku 
szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. 

Zrealizowano 
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Wnioski i rekomendacje po pierwszym roku realizacji 

projektu 

1) Przeprowadzone szkolenia zostały ocenione wysoko; 
2) Samoocena nauczycieli wskazuje na zdobycie nowych umiejętności ćwiczonych podczas zajęć; 
3) Nauczyciele podkreślają dużą wartość pracy zespołowej w sieci oraz stworzenie grupy 

wspierających się, twórczych, życzliwych i otwartych na współpracę  nauczycieli – otwieraczy 
umysłów; 

4) W celu podniesienia aktywności nauczycieli na platformie edukacyjnej, warto byłoby poświęcić 
więcej czasu na doskonalenie umiejętności nauczycieli posługiwania się nią. 

5) Uczestnicy otrzymali wsparcie eksperta zewnętrznego. 

6) Część nauczycieli zgłosiła, iż w celu lepszej efektywności zajęć warto je rozłożyć w czasie  

i zaplanować w okresie mniej intensywnej pracy nauczyciela. 

7) Uczestnicy sieci z różnych typów szkół nawiązali kontakt między sobą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Realizacja ofert doskonalenia 
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Oferty realizowali eksperci uczestniczący w procesie wspomagania w szkołach/przedszkolach 
oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) Powiat Sejneński w 
przetargu nieograniczonym na wybór ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla 
nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach 
projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” dokonywał wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. Na podstawie oceny spełniania Warunków udziału w 
postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wyłoniono firmy do realizacji zadań: 
 

Rok szkolny 2013/2014 

Lp. 
Oferta doskonalenia/szkoła, w której 

będzie realizowana 
Firma realizująca ofertę 

1. 

Wspieranie pracy wychowawców klas-
bezpieczna szkoła 

 
Gimnazjum Nr 2 w Sejnach 

Konsorcjum firm KBMM: Dorota Ksok-
Borowska, Urszula Borowska-Burnos 
ul. Jaśminowa 60, 15-814 Białystok 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
 Dorota Ksok-Borowska,  

Urszula Borowska-Burnos 

2. 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

 
Liceum Ogólnokształcące z Litewskim 
Językiem Nauczania im. 11 Marca w 

Puńsku 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Andrzej Kupidłowski 

3. 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

 
Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem 
Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Andrzej Kupidłowski 

4. 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

 
Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania Im. Dariusa i Girenasa 

w Puńsku 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Andrzej Kupidłowski 

5. 
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 

edukacyjny? 
 

Studio Rozwojowe Olga Matecka 
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 
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Gimnazjum w Gibach Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

 Joanna Falkowska-Małecka,  
Jerzy Kamyczek 

6. 

Ocenianie kształtujące 
 

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach 

Studio Rozwojowe Olga Matecka 
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Marta Konecka 

7. 
Ocenianie kształtujące 

 
Szkoła Podstawowa w Gibach 

Studio Rozwojowe Olga Matecka 
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Dorota Mularz 

8. 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 
Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła II w 

Sejnach 

Studio Rozwojowe Olga Matecka 
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Joanna Falkowska-Małecka,  

Marta Konecka 

9. 

Ocenianie kształtujące 
 

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 
Krasnowie 

Studio Rozwojowe Olga Matecka 
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Marta Konecka 

10. 

Wspieranie pracy wychowawców klas-
bezpieczna szkoła 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Szymona 

Konarskiego w Sejnach 

Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz 
ul. Dębowa 5 

19-300 Straduny 
 

Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

 Anita Skibińska 

11. 

Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych - bezpieczny internet 

 
Przedszkole Samorządowe z Polskim z 

Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku 

Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz 
ul. Dębowa 5 

19-300 Straduny 
 

Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

 Jerzy Kamyczek 

12. 
Ocenianie kształtujące 

 
Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz 

ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny 
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Szkoła Podstawowa w Poćkunach  
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Dorota Krawczyk 

 

13. 
Praca z uczniem młodszym 

 
Przedszkole Miejskie Nr 1 W Sejnach 

Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz 
ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Dorota Krawczyk 

14. 

Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych - bezpieczny internet 

 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. S. Staszica 
w Sejnach 

Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz 
ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
 Jerzy Kamyczek 

15. 
Ocenianie kształtujące 

 
Szkoła Podstawowa w Karolinie 

Usługi Szkoleniowe AKRA Anna Krawczuk 
ul. Storczykowa 16m.23, 15-644 Białystok 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
 Anna Krawczuk 

16. 

Nauczyciel 45+ 
 

Zespół Szkół w Krasnopolu - Gimnazjum w 
Krasnopolu 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 
Paweł Dekarz, Iwona Wasilewska 

17. 

Nauczyciel 45+ 
 

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

Krasnopolu 

Iwona Wasilewska 
ul. Wigierska 36, 16-400 Suwałki 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Iwona Wasilewska 

Sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli 

18. 

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

 
(w ramach sieci współpracy i 

samokształcenia) 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

Iwona Wróblewska 
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19. 

Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole? 

 
(w ramach sieci współpracy i 

samokształcenia) 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

Małgorzata Anna Dadura 

20. 

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania  

 
(w ramach sieci współpracy i 

samokształcenia) 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

Małgorzata Anna Dadura 

21. 

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów 
 

(w ramach sieci współpracy i 
samokształcenia) 

Studio Rozwojowe Olga Matecka 
ul. Szpitalna 52, 32-500 Chrzanów 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne: 
Marta Konecka,  

Olga Matecka, Dorota Mularz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015 
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Lp. 
Oferta doskonalenia/szkoła, w której 

będzie realizowana 
Firma realizująca ofertę 

1. 

Wspieranie pracy wychowawców klas-
bezpieczna szkoła 

 
Gimnazjum w Gibach 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Ewa Tabak - Kuczyńska 

2. 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim 
Językiem Nauczania Im. 11 Marca w 

Puńsku 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

 
Osoba prowadząca warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne:  
Andrzej Kupidłowski 

3. 

Ocenianie kształtujące 
 

Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem 
Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Janina Osewska 

4. 

Ocenianie kształtujące 
 

Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim 
Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa 

w Puńsku 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne: 

Janina Osewska 

5. 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

 
Gimnazjum nr 2 w Sejnach 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Anna Karpowicz 

6. 

Nauczyciel 45+ 
 

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach 

Iwona Wasilewska 
ul. Wigierska 36, 16-400 Suwałki 

7. 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

 
Szkoła Podstawowa w Gibach 

 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

 
Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne:  
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Andrzej Kupidłowski 

8. 

Wspieranie pracy wychowawców klas – 
bezpieczna szkoła 

 
 Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Sejnach 
 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Ewa Tabak - Kuczyńska 

9. 

Nauczyciel 45+ 
 

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 
Krasnowie 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Ewa Tabak - Kuczyńska 

10. 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Szymona 

Konarskiego w Sejnach 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Anna Karpowicz 

11. 

Praca z uczniem młodszym  
 

Przedszkole Samorządowe z Polskim i 
Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Zofia Naumowicz 

12. 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

 
Szkoła Podstawowa w Poćkunach 

 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

 
Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne:  
Andrzej Kupidłowski 

13. 

Nauczyciel 45+ 
 

Przedszkole Miejskie im Józefa 
Piłsudskiego w Sejnach 

 

Iwona Wasilewska 
ul. Wigierska 36, 16-400 Suwałki 

14. 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. S. Staszica 

Centrum Edukacji EDUKAN Andrzej Kupidłowski 
ul. Krucza 23 lok.38, 16-010 Wasilków 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  
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w Sejnach Andrzej Kupidłowski 

15. 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

  
Szkoła Podstawowa w Karolinie 

 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
ul. Al. Niepodległości 16, 19-100 Mońki 

 
Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 

grupowe, konsultacje indywidualne:  
Anna Karpowicz 

16. 

Ocenianie kształtujące 
 

Zespół Szkół w Krasnopolu-Gimnazjum w 
Krasnopolu 

 
 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Janina Osewska 

17. 

Ocenianie kształtujące 
 

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

Krasnopolu 
 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoby prowadzące warsztaty, konsultacje 
grupowe, konsultacje indywidualne:  

Janina Osewska 

Sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli  

18. 

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów  
 

(w ramach sieci współpracy i 
samokształcenia) 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoba prowadząca konsultacje grupowe, 
konsultacje indywidualne: 

Urszula Duda 

19. 

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

 
(w ramach sieci współpracy i 

samokształcenia) 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

Osoba prowadząca konsultacje grupowe, 
konsultacje indywidualne: 

Urszula Duda 

20. 
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 

do czytania  
 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
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(w ramach sieci współpracy i 
samokształcenia) 

Osoba prowadząca konsultacje grupowe, 
konsultacje indywidualne: 

Bożena Śliwowska 

21. 

Jak radzić sobie ze szkolną absencją – 
bezpieczeństwo w szkole  

 
(w ramach sieci współpracy i 

samokształcenia) 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mońkach (Leszek Twarowski będący osobą 

prowadzącą PODN) 
 

osoba prowadząca konsultacje grupowe, 
konsultacje indywidualne: 

Bożena Śliwowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła informacji 
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1) Zakres obowiązków Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 

2) Zakres obowiązków Koordynatorów Sieci. 

3) Konsultacje Koordynatora projektu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji oraz 

Koordynatorami sieci współpracy i samokształcenia. 

4) Sprawozdania z Rocznych Planów Wspomagania Szkół i Przedszkoli. 

5) Sprawozdania z Rocznych Planów Sieci Współpracy i Samokształcenia. 

6) Informacje o wyborze ofert w przetargach nieograniczonych na wybór ekspertów do 

prowadzenia i realizacji form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, 

wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Nowy system 

doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

Opracowała:   Zatwierdził: 

Magdalena Chmielewska   Piotr Franciszek Alszko 

   Starosta Sejneński  

      


