
POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA 
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM 
 

Realizator – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie 

Odbiorca – szkoły i przedszkola powiatu pszczyńskiego 

Podstawa prawna: m.in. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz.U.z2013r.poz.199) 

Cel główny – Organizacja procesu kompleksowego wspomagania 

szkół i przedszkoli  

Cele szczegółowe: 

 Realizacja aktualnego prawa oświatowego 

 Integracja lokalnego środowiska edukacyjnego 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami  

i placówkami edukacyjnymi powiatu pszczyńskiego 

 Wykorzystanie lokalnej bazy ekspertów, trenerów oraz 

instytucji wspomagających środowisko edukacyjne 

Pilotaż procesu wspomagania: Udział w projekcie „Wsparcie rozwoju 

szkół powiatu pszczyńskiego-wdrożenie nowatorskiego systemu 

doskonalenia nauczycieli” 

 

 



Wspomaganie: 

 adresowane jest do szkoły i placówki nie 

poszczególnych osób 

  pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów poprzez 

ścisłą współpracę przy organizowaniu i realizacji działań 

wspierających 

 wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły  

i odpowiada na jej rzeczywiste potrzeby 

  jest procesem, odchodzi o incydentalnych form 

pomocy na rzecz długofalowych działań 

  uwzględnia efekty kształcenia i jest dostosowane do 

kierunków polityki oświatowej państwa  

i wprowadzanych zmian w systemie oświaty  

  ma charakter kompleksowy, dotyczy wszystkich 

obszarów pracy placówki 

 jest finansowane ze środków na doskonalenie 

prowadzone w placówce 

 w procesie wspomagania placówka współpracuje  

z zewnętrznym specjalistą ds. wspomagania.  

Zadania zewnętrznego organizatora ds. wspomagania 

 pozyskanie szkół i przedszkoli do procesu 

wspomagania  

 przygotowanie dokumentu, określającego założenia  

i organizację procesu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie pszczyńskim 



 spotkania z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, 

zespołem diagnostycznym 

 pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w 

diagnozowaniu potrzeb szkoły i formułowaniu celów 

doskonalenia 

 wsparcie szkoły w przygotowaniu  planu 

wspomagania 

 pozyskanie zewnętrznych ekspertów w miarę 

potrzeb szkoły z wykorzystaniem lokalnej bazy 

trenerów oświaty 

 monitorowanie przebiegu realizacji planu 

wspomagania, wspieranie dyrektora i radę 

pedagogiczną 

 dokumentowanie przebiegu działań 

 przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji 

planu wspomagania 

 konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli  

w procesie wdrażania form doskonalenia 

 poszukiwanie zewnętrznych środków na 

doskonalenie nauczycieli 

 organizacja sieci doskonalenia i współpracy 

nauczycieli zgodnie z diagnozą potrzeb szkół  

i przedszkoli 

 

 



Organizacja procesu wspomagania 

1. Skierowanie zaproszenia do współpracy do szkół  

i przedszkoli 

2. Omówienie szczegółów współpracy na spotkaniu  

z dyrektorem szkoły 

3. Przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem szkoły, 

zapoznanie się z planem nadzoru 

4. Podpisanie kontraktu określającego zasady 

współpracy z dyrektorem szkoły/przedszkola 

5. Analiza źródeł informacji na temat pracy szkoły 

6. Spotkanie informacyjno-diagnostyczne z radą 

pedagogiczną 

7. Warsztat rozwojowy z zespołem zadaniowym  

i pogłębiona diagnoza potrzeb szkoły lub przedszkola 

8. Opracowanie wspólnie z zespołem zadaniowym 

planu wspomagania doskonalenia nauczycieli 

9. Organizacja doskonalenia 

10. Monitorowanie doskonalenia 

11. Opracowanie sprawozdania z doskonalenia oraz 

wniosków i rekomendacji do kolejnego etapu 

 

 

 

 



Zasady procesu wspomagania 

 Szacunek wzajemny dla wspólnych planów  

i przedsięwzięć 

 Współpraca w zakresie zaplanowanych działań 

 Możliwość krytycznych uwag na temat przebiegu 

procesu wspomagania 

 Zachowanie tajemnicy informacji  

 Rzetelność  w analizie źródeł informacji na temat 

pracy szkoły 

 Dotrzymywanie terminów spotkań i dostosowanie 

ich do kalendarza pracy szkoły 

 Zachowanie etyki diagnozy i współpracy 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Kontakt: PPP w Pszczynie tel: 322103716, Maria Szostak 664 311546 szostakm@interia.pl 


