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Projekt   
WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO 

SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W POWIECIE HAJNOWSKIM 



 
 
  

Cel główny projektu:  

Poprawa funkcjonowania systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie 

hajnowskim poprzez kompleksowe 

wsparcie wybranych szkół i 

przedszkoli, spójne z ich potrzebami,  

w okresie 01.01.2013 r.- 31.08.2014 r. 
  

  

Budżet projektu: 698 340 ,00 PLN 

BENEFICJENT: POWIAT  HAJNOWSKI 



 
  
 
Zadania w projekcie 
 
   

1. Opracowanie i monitorowanie 

Powiatowego Programu Wsparcia   
• w oparciu o diagnozę 26 szkół i 2 przedszkoli 

uczestniczących w realizacji projektu (dyrektorzy, 

SORE), 

• koordynator merytoryczny odpowiedzialny za 

przygotowanie i monitorowanie PPW, 

• po roku realizacji PPW zostanie poddany 

modyfikacji w oparciu o raporty z realizacji RPW  

 

  



2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w  

szkołach/przedszkolach 

• zatrudnienie 5 SORE, z których każdy objął opieką 5-6 

szkół, 

• przygotowanie w każdej szkole/przedszkolu Rocznego 

Planu Wspomagania, na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy w oparciu o jedną ofertę doskonalenia, 

• realizacja doskonalenia nauczycieli w oparciu o RPW, 

organizacja warsztatów z ekspertami, trenerami 

zewnętrznymi (4 moduły po 3 h), wykłady i konsultacje 

grupowe (3 spotkania po 3 h), przeprowadzenie konsultacji 

indywidualnych/spotkań coachingowych dla dyrektorów i 

nauczycieli, 

• zakup materiałów szkoleniowo-dydaktycznych w postaci 

zestawu  oraz zestawu materiałów biurowych  na cele 

projektu do wykorzystania w szkołach/przedszkolach, 

•zakup produktów spożywczych na przerwy kawowe. 
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3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy  

i samokształcenia 

• utworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia 

• zatrudnienie 4 koordynatorów sieci, 

• odbyły się pierwsze spotkania uczestników sieci, sporządzono 

harmonogramy działań, 

• trwa rejestracja uczestników platformy internetowej, 

• dokonano zakupu zestawów materiałów szkoleniowych dla 

uczestników sieci. 



   
Zadania w projekcie 

4. Zarządzanie projektem 
• zatrudnienie koordynatora projektu, 

• koordynatora merytorycznego, 

• zatrudnienie specjalisty ds. rozliczeń, 

• zatrudnienie asystenta koordynatora, 

• pomoc prawna, 

• pomoc techniczna dla uczestników platformy (informatyk),  

• przygotowanie podstrony internetowej (w trakcie) 

• przygotowanie tablic informacyjnych. 

•  zakup laptopa, kserokopiarki, drukarki,  

• współpraca z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną, Biblioteką Pedagogiczna CEN.  



   
Sukcesy 

• organizacyjnie - udało się w tak krótkim czasie rozpocząć 

realizację procesu doskonalenia (przetargi, zapytania ofertowe 

itd.), zaangażowanie osób wdrażających projekt 

• merytorycznie – koordynator merytoryczny czuwa nad 

prawidłowością realizacji procesu doskonalenia mimo krótkich 

terminów realizacji procesu doskonalenia w roku szkolnym 

2012/2013,  

• udało się zaangażować osoby kompetentne do pełnienia roli 

SORE i koordynatorów sieci, 

• udało się wyłonić kompetentnych trenerów do prowadzenia 

warsztatów i spotkań. 



  
Trudności 

• przygotowanie projektu: realistyczne podejście do czasu, należy 

przewidzieć spokojne przygotowanie przetargów, zapytań, które 

niestety wymagają  odpowiednich terminów, rozłożenie działań 

w czasie, 

• zakupy produktów na przerwy kawowe – organizacja we 

własnym zakresie,  zapytanie ofertowe z dostarczeniem na 

miejsce. 

• wzmocnienie działań dotyczących zamówień publicznych, 

• działanie platformy internetowej, 

• ciągłe przekonywanie nauczycieli o nowym podejściu do 

procesu doskonalenia. 

 



   

 
Plany na rok szkolny 2012/2013 

• konsekwentne przeprowadzenie procesu doskonalenia 

nauczycieli w ramach RPW, spotkania grupowe z ekspertami 

zewnętrznymi, wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności w 

praktyce. 

• Wyciągnięcie wniosków organizacyjnych i merytorycznych, 

rekomendacje  na następny rok szkolny 



Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

  

tel. (085) 682 51 99, 682 30 46, fax (085) 682 42 20 

www.powiat.hajnowka.pl 

e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl 

Dziękuję za uwagę 
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