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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 199) 
 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 369) 
 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. nr 200 poz. 1537 z póź. zm.) 
 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015r zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U 

z 2015r. poz. 1973)  
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270).  
Celem nowego modelu jest wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola i placówki 

oświatowej jako organizacji uczącej się.  
I. Podstawowe założenia tego systemu to:  
1. Wspomaganie adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do 

poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.  
2. Wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu napotykanych trudności, 

jednocześnie nienarzucające rozwiązań, lecz uwzględniające podmiotową, autonomiczną 

rolę przedszkola, szkoły czy placówki.  
3. Podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji wszelkich 

działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces 

wspomagania, wspomaganie wynikające z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola, 

szkoły czy placówki, odpowiadające na ich specyficzne potrzeby; oznacza to, że punktem 

wyjścia wszystkich działań adresowanych do nauczycieli jest rzetelna diagnoza potrzeb, 

przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły czy placówki.  
4. Wspomaganie jako proces, czyli odchodzenie od pojedynczych, incydentalnych form 

pomocy na rzecz długofalowych, obejmujących cały proces wspomagania, poczynając od 

przeprowadzenia, we współpracy z przedszkolem, szkołą lub placówką, diagnozy ich 

potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie 

wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu 

wniosków do dalszej pracy.  
5. Wspomaganie uwzględniające efekty kształcenia, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz 

kierunki polityki oświatowej państwa. 
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II. Etapy w procesie wspomagania:  
I etap  
Rozmowa z dyrektorem  
1. Prezentacja założeń i sposobu wdrażania indywidualnej ścieżki rozwoju placówki.  
2. Analiza dostępnych informacji o placówce.  
3. Diagnoza i wstępne ustalenie obszaru rozwojowego.  
4. Prezentacja oferty szkoleniowej i ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły.  
II etap  
Spotkanie z radą pedagogiczną  
1. Diagnoza i ustalenie obszaru rozwojowego.  
2. Wybranie zespołu zadaniowego.  
3. Omówienie elementów Planu Wspomagania.  
4. Prezentacja i wybór oferty szkoleniowej.  
III etap  
Konsultacje e-learningowe dla zespołu zadaniowego.  
1. Opracowanie Planu Wspomagania , w którym uwzględnione zostały propozycje z oferty 

edukacyjnej Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                             

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach oraz inne zgodnie z potrzebami i ustaleniami  
z placówką.  

2. Opracowany Plan Wspomagania będzie zawierał m.in.: cele i harmonogram działań, liczbę  
godzin doskonalenia, czas realizacji szkoleń oraz zasady uczestnictwa nauczycieli                              

w poszczególnych formach doskonalenia.  
IV etap  
Realizacja zaplanowanych działań w indywidualnej ścieżce rozwoju placówki.  
V etap  
Spotkania wspierające i monitorujące realizację indywidualnej ścieżki rozwoju placówki.  
1. Pomoc nauczycielom we wdrożeniu działań zaplanowanych w Planie Wspomagania do 

praktyki szkolnej.  
2. Monitoring i ewaluacja realizacji ścieżki rozwojowej w placówce.  
VI etap  
1. Przygotowanie sprawozdania, wniosków i rekomendacji.  
2. Określenie poziomu osiągnięcia założonych celów.  
3. Dyskusja i refleksja nad dalszym rozwojem placówki.  
III. Procedura wspomagania  
1. Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki oświatowej do wspomagania przez dyrektora 

szkoły/przedszkola/placówki na realizację rocznego programu wspomagania rozwoju 

(podpisanie i opieczętowanie zgłoszenia przez dyrektora placówki i przekazanie do siedziby 

Ośrodka.  
2. Rozmowa Dyrektora placówki oświatowej z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Ustalenie 

warunków współpracy, podpisanie umowy.  
3. Czas trwania procesu wspomagania obejmuje I semestr danego roku szkolnego lub cały rok 

szkolny.  
4. Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni Powiatowego Ośrodka Poradnictwa  

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach tj. doradcy 

metodyczni, konsultanci, specjaliści poradni psychologiczno – pedagogicznej, eksperci 

zewnętrzni ( trenerzy, edukatorzy, coachowie, szkoleniowcy, specjaliści z wybranych 

dziedzin, wykładowcy uczelni wyższych, terapeuci, mediatorzy itp.)  
5. Formami wsparcia są: konferencje, warsztaty szkoleniowe, szkolenia rad pedagogicznych, 

kursy doskonalące, szkolenia wyjazdowe, laboratoria, seminaria, wykłady, treningi 

interpersonalne, ćwiczenia praktyczne itp. 



6. Możliwe jest wsparcie szkół/przedszkoli/placówek oświatowych w każdym obszarze 

wynikającym z rzeczywistych potrzeb placówki. 
 
7.   Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów                          

i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań 
 
8. Koszt udziału korzystania z proponowanej formy wsparcia ustalany jest indywidualnie dla 

każdej placówki w zależności od jej wielkości i zakresu podejmowanych działań oraz 

zakresu i zasad współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-  
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  

IV. Korzyści ze wspomagania  
Efektywność zespołowego doskonalenia.  
Kompleksowa diagnoza obszaru wymagająca rozwoju.  
Udział całego zespołu pracowników w pracy nad rozwojem szkoły.  
Wypracowanie nowego sposobu myślenia.  
Trwała zmiana jakościowa.  
Rezultaty dostępne dla całej grupy uczestników.  
Efektywność zespołowego doskonalenia. 

 

Zapraszamy do skorzystania z proponowanej oferty 

 

Z poważaniem 
mgr Renata Czapczyńska  

Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego 

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach



 


