
                                                            

Załącznik nr 1 do planu: Harmonogram realizacji/wdrażania planu  

 

 

Cel ogólny: Doskonalenie jakości pracy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 

Cele szczegółowe:  

1. Wdrożenie procesowego kompleksowego systemu wspomagania w 3 szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna w terminie od września 2018 r. do marca 2019 r. 

2. Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizację min 12 
godzin dydaktycznych szkoleń i minimum 9 godzin dydaktycznych konsultacji w terminie od września 2018 do marca 2019 r. w 
3 szkołach podstawowych objętych procesowym kompleksowym wspomaganiem.  

3. Powołanie min. 3 sieci współpracy i samokształcenia w porozumieniu z Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie w terminie od września 2018 do marca 2019 r. 

 

 

L.p. Zadanie Sposób 

realizacji 

Jednostka/ 

Osoba 

odpowiedzialn

a 

Terminy Zamierzony 

efekt 

Źródła 

finansowan

ia 

Wskaźnik Miernik Sposób monitorowania 

1. Organizacja 
szkoleń dla 
dyrektorów w 

Dwudniowe 
szkolenie 

Ekspert 
zewnętrzny na 
zaproszenie WA 

sierpień 
2018 

Wzrost 
świadomości 
dyrektorów na 

Budżet 
Miasta 

Przyrost 
wiedzy o 
minimum 

 
% 

 
Testy przed i po szkoleniu 



                                                            

celu 
zaprezentowani
a założeń do 
kompleksowego 
wspomaganie 
szkół 

temat 
procesowego 
wspomagania 

20% 

2.  
Zabezpieczenie 
środków na 
procesowe 
wspomaganie 
szkół 

Przyjęcie 
uchwały Rady 
Miejskiej w 
Lipnie w sprawie 
uchwalenia 
budżetu na rok 
2019 

Burmistrz 
Miasta Lipna 

Grudzień 
2018 

 
Zabezpieczanie 
środków 
budżetowych na 
rok 2019 

 
Budżet JST 

 
0–1 

 
Dokument 

 
Uzyskanie zamierzonego efektu 
do 31 grudnia 2018 r., 
publikacja na stronie BIP 

3. Pozyskanie 
Specjalisty ds. 
wspomagania 
oraz podpisanie 
z nim umowy na 
świadczenie 
usług 

Podpisanie 
umowy 
dotyczącej 
świadczonych 
usług 

JST, Dyrektorzy 
szkół 

Październik 
2018 

Pozyskanie osoby 
przygotowanej 
merytorycznie ds. 
wspomagania 
placówek 
oświatowych 

Budżet JST Podpisanie 
umowy 

Dokument Umowa dotycząca 
świadczonych usług 

4.  
Diagnoza 
potrzeb 
rozwojowych 3 
placówek 
objętych 
wspomaganiem 
w kontekście 
kompetencji 
kluczowych 
uczniów 

 
Zorganizowanie 
spotkań z 
radami 
pedagogicznymi, 
przygotowanie 
narzędzi 
badawczych, 
przeprowadzeni
e diagnozy, 
opracowanie 
sposobów 

Osoba 
wspomagająca, 
dyrektor 

wrzesień 
2018 

 
Rozpoznanie 
potrzeb 
rozwojowych 
szkół 

 
Budżet 
szkoły 

 
3 diagnozy 

 
Dokument 

 
Informacja zwrotna od osoby 
wspomagającej 



                                                            

wdrażania planu 
5.  

Opracowanie 
rocznych 
planów 
wspomagania 
(RPW) w 3 
szkołach 
 

 
Spotkania 
zespołów 
zadaniowych ze 
wsparciem 
osoby 
wspomagającej 
 
 
 
 

Zespoły 
zadaniowe i 
osoby 
wspomagającej 

31 
października 
2018 

 
Powstanie 
szczegółowych 
rocznych planów 
wspomagania 

Budżet szkół  
3 RPW 

 
Dokument 

Informacja zwrotna od osoby 
wspomagającej 

6.  
Zorganizowanie 
minimum 3 sieci 
współpracy i 
samokształcenia 
szkół 

Porozumienie z 
CEN i PPP w 
sprawie 
organizacji pracy 
sieci 

Wydział 
Administracyjny 
w porozumieniu 
z dyrektorami 
PPP i ODN 

Listopad 
2018 – 
marzec 2019 

Utworzenie 
trzech sieci 
adekwatnie do 
rozpoznanych 
potrzeb 

Bez kosztów Minimum 3 
sieci 

Sieć Realizacja założonego celu do 
marca 2019 r. 

7.  
Wdrażanie 
opracowanych 
przez szkoły 
RPW 
 

Szkolenia, 
konsultacje  
 
 
 
 

Ekspert 
zewnętrzny, 
osoba 
wspomagająca, 
dyrektor 

Od 
października 
2018 do 
lutego 2019 

Podniesienie 
kompetencji 
nauczycieli w 
zakresie rozwoju 
kompetencji 
kluczowych 
uczniów 

Budżet szkół Ilość 
zrealizowany
ch szkoleń i 
konsultacji 

Dokument Dokument 
 
 

8. Konsultacje 
monitorujące 
wdrażanie 
wspomagania 
 

Konsultacja ze 
specjalistą ds. 
wspomagania 
realizację planu 

Osoba 
wspomagająca 

Cały okres 
trwania 
projektu 

Wnioski na temat 
postępów prac w 
szkołach 

Budżet szkół Min. 4 
spotkania w 
terminie od 
września 
2018 do 
marca 2019 

Spotkanie Sprawozdanie ze spotkania 

9.  Organizacja Osoba Marzec Ewaluacja Budżet szkół Raport 3 raporty Organizacja spotkania, wnioski 



                                                            

Spotkanie 
podsumowujące 
po zakończeniu 
wdrażania 
procesowego 
wspomagania 
 

spotkania, 
wnioski do 
wdrażania 
 
 
 
 
 

wspomagająca, 
dyrektorzy, WA 

2019 procesowego 
wspomagania w 
3 szkołach 

końcowy podsumow
ujące 
wdrożenie 
modelowe
go 
procesowe
go 
wspomaga
nia w GML 

do wdrażania 

 

Nadzór i weryfikacja Lokalnego Planu Rozwoju Oświaty Gminy Miasta Lipna wraz z załącznikami, dn. 25 września 2018 r. 

Doradca kluczowy/wiodący: Zofia Domaradzka-Grochowalska 

 

 

 

Weryfikacja krzyżowa – doradca Jarosław Kordziński 

 

 

 

 

 

 


