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Projekt  dotyczy 

doradztwa metodycznego dla nowej jakości szkoły

• Realizowany poprzez wsparcie metodyczne i szkolenia 
dla nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego.

• Prowadzone przez doradców i konsultantów wskazanych 
przez ODN w Poznaniu.
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Cel projektu

włączenie do powiatowego systemu wspierania edukacji 

ustawicznego doskonalenia nauczycieli           

dla budowania 

nowej jakości współczesnej szkoły. 

• Cel projektu jest zgodny z założeniami strategii rozwoju oświaty powiatu wrzesińskiego wskazanymi między 
innymi w Uchwale Rady Powiatu z dnia 21 sierpnia 2008r.,Uchwała nr 134/XVIII/ 2008 „Powiatowy Program 
Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”,
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Czas realizacji projektu

Rok szkolny 2010/2011
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• Projekt miał zasięg powiatowy

• Wzięli w nim udział nauczyciele:

szkół podstawowych, 
gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu powiatu wrzesińskiego wszystkich
specjalności kształcenia.
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• Doskonalenie odbywało się w formie szkoleń,
skierowanych do  nauczycieli określonych
bloków przedmiotowych w 7 grupach tematycznych.

• Tematyka  szkoleń ustalana była wspólnie poprzez 
strony porozumienia.
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• Szkolenia prowadzone były w formie wykładów 
i warsztatów.

• Szkolenia były realizowane w dni robocze, 
początek - godz. 15.30. 

• Szkolenia odbywały się na terenie placówek
oświatowych powiatu wrzesińskiego zgodnie
z ustalonym harmonogramem. 
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Szkoły – organizatorzy szkoleń

Miejsce szkolenia Data Grupy tematyczne Liczba 
uczestników

1. Zespół Szkół
Politechnicznych

26.10.2010 Przedmioty 
humanistyczne 152 osoby 

2. Zespól Szkół
Zawodowych nr 2

04.11.2010 Przedmioty 
zawodowe 33 osoby 

3. SSP nr 1 we Wrześni 08.12.2010 Edukacja wczesno 
szkolna 90 osób 

4. Gimnazjum nr 1                  
we Wrześni 12.01.2011 Matematyka, 

informatyka 80 osób 

5. Liceum Ogólnokształcące 
im. H. Sienkiewicza  16.02.2011 Przedmioty 

przyrodnicze 74 osoby 

6. Gimnazjum nr 2                       
we Wrześni  23.03.2011 Wychowanie fizyczne 76 osób 

7. SSP nr 6 we Wrześni 13.04.2011 Przedmioty 
artystyczne, biblioteki 39 osób 
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Statystyka ogólna dotycząca szkoleń

Grupy tematyczne 
Liczba nauczycieli 

pracujących 
Liczba uczestników

szkoleń 

1. Przedmioty humanistyczne 296 152

2. Przedmioty zawodowe 78 33

3. Edukacja wczesno szkolna 129 90

4. Matematyka, informatyka 133 80

5. Przedmioty przyrodnicze 126 74

6. Wychowanie fizyczne 118 76

7. Przedmioty artystyczne, 
biblioteki 59 39
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Statystyka szkoleń w podziale na wybrane 

grupy przedmiotowe
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Przedmioty humanistyczne

Język polski Historia/WOS Języki obce Łącznie

Szkoły 
podstawowe 19 5 7 31

Gimnazja       25 17 30 72

Szkoły
ponadgimnazjalne 15 8 26 49

Łącznie 59 30 63 152
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Matematyka / informatyka

matematyka
Informatyka

Technologia informacyjna
Łącznie

Szkoły 
podstawowe 26 5 31

Gimnazja       24 11 35

Szkoły
ponadgimnazjalne 12 2 14

Łącznie 62 18 80
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Blok przyrodniczy

Szkoły 
podstawowe 

Gimnazja 
Ponad 
gimnazjalne 

Łącznie 

Przyroda 18 ----------------------- 18

Biologia ---------- 6 5 11

Chemia ---------- 9 3 12

Fizyka ---------- 11  5 16

Geografia ---------- 12 5 17

Łącznie 18 38 18 74
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Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne Zgłoszonych Uczestniczyło 

Szkoły podstawowe 37 32

Gimnazja       32 30

Szkoły
ponadgimnazjalne

22 14

Łącznie 91 76
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Jednostki samorządu terytorialnego 
uczestniczące w realizacji projektu:

• Powiat Wrzesiński
• Gmina Września 
• Gmina Miłosław 
• Gmina Nekla 
• Gmina Pyzdry 

• Gmina Kołaczkowo 
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Środki wydatkowane w roku szkolnym 2011/2012:

Lp. Gmina 
liczba zatrudnionych 

nauczycieli w roku szk. 
2011/2012

liczba nauczycieli 
uczestniczących

w projekcie
wydatki

1. Września 422 245 2 700

2. Miłosław 107 39 2 200

3. Nekla 88 41 2 300

4. Pyzdry 98 35 900

5. Kołaczkowo 99 32 700

6. Powiat 352 111 10 900

RAZEM 1166 503 19 700
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Koszt całego cyklu szkoleń (dla jednej gminy) wynosi ok. 8 000 zł.

w tym:
• warsztaty   – 17 grup x 400 zł = 6 800 zł,
• wykłady      – 6 grup x 100 zł = 600 zł,
• koszty organizacyjne    – ok. 600 zł 
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Koszty doskonalenia przypadające na 1 nauczyciela:

Np. – Gmina Miłosław

Zatrudnionych jest 107 nauczycieli. Przewidywany koszt szkolenia
jednego nauczyciela to około 75 zł.

W minionym roku poniesiono wydatki w wysokości 2 200 zł. 
Kwota przypadająca na jednego nauczyciela – 20 zł.
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Projektowane koszty programu: 

Lp. Gmina 
liczba zatrudnionych 

nauczycieli w roku szk. 
2011/2012

% nauczycieli 
danej gminy

projekt wydatków 
na szkolenia

1. Września 422 36% 8 686 zł

2. Miłosław 107 9% 2 202 zł

3. Nekla 88 8% 1 811 zł

4. Pyzdry 98 8% 2 017 zł

5. Kołaczkowo 99 8% 2 038 zł

6. Powiat 352 30% 7 245 zł

RAZEM 1 166 24 000 zł
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Podsumowanie:

1. Niski koszt szkoleń.
2. Powszechność – wszystkie etapy kształcenia (od szkoły 

podstawowej do ponadgimnazjalnej). 
3. Kompleksowość – wszystkie specjalności nauczania.
4. Komunikacja interpersonalna.
5. „Ewaluacja zwrotna”.
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Dziękujemy

Bożena Nowacka
Starostwo Powiatowe we Wrześni

Opracowanie:
Małgorzata Bielska – Koordynator projektu,
Eugenia Potęga – Wydział Edukacji i Sportu 
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