
      

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na 

rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów 

Konferencja podsumowująca projekt  

Kielce, 14-15 marca 2018 r. 

 

14 marca 2018 roku 

Powitanie i wprowadzenie (cele projektu) 

11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników, serwis kawowy 

11.30 – 12.00 Powitanie uczestników. Wystąpienia Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta 
Miasta Kielce oraz Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

12.00 – 12.15 Projekt „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu 
oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” – 
prezentacja głównych celów i założeń - Dorota Jastrzębska, Tomasz Potkański 

Opis działań zrealizowanych w projekcie 

12.15 – 12.30 Zadania realizowane w projekcie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Stworzenie 
programu szkoleniowo-doradczego oraz jego realizacja - Dorota Jastrzębska 

12.30 – 13.15 Prezentacja pracy i dorobku grup wymiany doświadczeń – podsumowanie 
ośmiu spotkań - Anita Stanisławska, Jacek Bulak, Jarosław Komża, Tadeusz 
Matusz - moderator 

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa 

Prezentacja dorobku projektu 

13.30 – 13.45 Wprowadzenie - SLE, Diagnoza, Turniej Dobrych Praktyk, Analizy tematyczne - 
Krzysztof Jaszczołt 

13.45 - 15.00 Wyniki analizy obszarów zarządzania oświatą oraz prezentacja dobrej praktyki 
(DP) w danym obszarze – moderator Krzysztof Jaszczołt  

1) Analizowanie potrzeb i planowanie realizacji założonej wizji rozwoju 
lokalnego systemu oświaty - Szymon Więsław, DP: „Strategia Rozwoju 
Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”; Bydgoszcz - Iwona 
Waszkiewicz 

2) Monitorowanie jakości usług edukacyjnych – Szymon Więsław, DP: 
„Wprowadzenie standardów kontroli zarządczej”; Dzierżoniów - Marzenna 
Lasota-Darowska 

3) Organizacja zarządzania usługami edukacyjnymi i zapewnienie 
kompetentnej kadry na poziomie organu prowadzącego – DP: „Standardy 
oświatowe i narzędzie ich pomiaru”; Sępólno Krajeńskie, Zbigniew Marek 
Tymecki 

15.00 – 15.45 Obiad 

15.45 – 17.00 Wyniki analizy obszarów zarządzania oświatą oraz prezentacja dobrej praktyki 
(DP) w danym obszarze – moderator Krzysztof Jaszczołt  



      

4) Rola dyrektora szkoły / placówki oświatowej oraz jego relacje z organem 
prowadzącym – Szymon Więsław 

5) System wspomagania szkół - motywowanie i doskonalenie nauczycieli – 
Aleksander Ławiński, DP: „System wsparcia nauczycieli”; Kielce - Jolanta 
Kamińska  

6) Organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów – DP: „Festiwal Zawodów 
– nowe horyzonty edukacji zawodowej”; powiat bocheński - Anetta Krysiak 

17.00 – 17.10 Przerwa kawowa 

17.10 – 18.00 Wyniki analizy obszarów zarządzania oświatą oraz prezentacja dobrej praktyki 
(DP) w danym obszarze – moderator Krzysztof Jaszczołt  

7) Wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów z trudnościami w 
nauce – DP: „W edukacji nie ma reklamacji. Systemy wspierania ucznia w 
Jego rozwoju”; Bydgoszcz - Joanna Busz 

8) Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych – Joanna Łukasiewicz-
Wieleba, DP: „Program edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym. 
Matematyka dla smyka”; Długosiodło - Justyna Jaworska 

18.00 – 19.30 Spacerkiem po Kielcach. 

19.30 Kolacja 

15 marca 2018 roku 

9.00 – 10.00 Wyniki analizy obszarów zarządzania oświatą oraz prezentacja dobrej praktyki 
(DP) w danym obszarze – moderator Krzysztof Jaszczołt   

9) Gospodarowanie zasobami materialnymi, umożliwiającymi realizację 
wyznaczonych celów edukacyjnych – Zbigniew Czepelak 

10) Planowanie budżetowe – Antoni Jeżowski tbc., DP: „Ku jakości gminnych 
szkół poprzez wykorzystanie finansowania ze źródeł pozabudżetowych”; 
Koziegłowy - Katarzyna Zychowicz 

10.00 – 10.15 Przerwa kawowa 

10.15 – 11.15 Wyniki analizy obszarów zarządzania oświatą oraz prezentacja dobrej praktyki 
(DP) w danym obszarze – moderator Krzysztof Jaszczołt   

11) Udział mieszkańców i partnerów instytucjonalnych w procesie planowania, 
realizacji i oceny usług oświatowych – Zbigniew Czepelak, DP: „Wiosna 
Zawodowców”; powiat jędrzejowski - Marcin Bielecki 

12) Udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych – 
Zbigniew Czepelak 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa  

11.30 – 14.00 Koncepcja nowego projektu - Dorota Jastrzębska 

Potencjalna rola korporacji samorządowych - Tomasz Potkański 

Dyskusja nt. kluczowych zagadnień 

Podsumowanie konferencji 

14.00 Obiad 

 

 

 

 



      

Uwagi dot. modułów analizy 

Każdy moduł poświęcony będzie omówieniu 1 obszaru analizy i składał się będzie z 3 elementów: 

1) Prezentacja autora - 10 min;  

2) Dobra praktyka - 5 min.;  

3) Dyskusja, w tym komentarze Katarzyny Liszki-Michałki (zagadnienia prawne) i Mariusza Tobora 
(wskaźniki) - 5 min., tam gdzie to będzie użyteczne. 

Zakładamy, że łączny czas trwania modułu to 20 min., ale w programie rezerwujemy (na wszelki 
wypadek) po 25 min. 

Prezentacje raportów z analizy i dobrych praktyk powinny być wystandaryzowane. 

- Raporty z analizy mogą się składać się z 5 slajdów (1 - kluczowe akty prawne, 2 - zadania 
samorządu, 3 - narzędzia i ilustrujące je dobre praktyki, 4 – wybrane wskaźniki, 5 - główne 
problemy i zalecenia) 

- Prezentacje dobrych praktyk mogą mieć 4 slajdy (1 – definicja problemu i cel rozwiązania; 2 – 
podejście do realizacji; 3 – efekty; 4 – adres źródła informacji szczegółowej)  

 

 


