KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
REGULAMIN
Kompleksowego Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych
prowadzonego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

I.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa cele i zasady realizacji Kompleksowego Wspomagania Szkół i Placówek
Oświatowych prowadzonego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
2. Długość cyklu wspomagania zostanie określona indywidualnie dla konkretnej placówki
w podpisanym Porozumieniu.
II. Cel
1. Głównym celem Kompleksowego Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych jest poprawa
skuteczności doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wspomaganie szkół i placówek
subregionu konińskiego, w szczególności:
⎯ podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli,
⎯ diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły,
⎯ opracowanie Planu Wspomagania Szkoły/Placówki (PWS/PWP),
⎯ rozwój spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i placówek
poprzez realizację PWS/PWP,
⎯ opracowanie raportów i wniosków ze wspomagania.
III.

Grupa docelowa i formy wsparcia

1. Uczestnikami procesu wspomagania będą szkoły/placówki subregionu konińskiego.
2. W ramach Kompleksowego Wspomagania Szkół/ Placówek Oświatowych CDN w Koninie
będzie realizował zadania, w szczególności:
a. diagnoza potrzeb rozwojowych poszczególnych szkół/placówek,
b. wsparcie szkół/placówek w opracowaniu Planów Wspomagania Szkół/ Placówek
Oświatowych,
c. wsparcie w procesie samokształcenia nauczycieli m.in. poprzez przygotowanie zestawień
bibliograficznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych,
d. wsparcie we wdrożeniu Planu Wspomagania Szkoły lub Planu Wspomagania Placówki
Oświatowej,
e. opracowanie sprawozdania z realizacji wspomagania,
f. inne działania organizacyjne.
3. Harmonogram prac zostanie dostosowany do potrzeb danej szkoły/placówki.
4. Proces wspomagania może być prowadzony przez zespoły składające się z nauczycieli
konsultantów i nauczycieli bibliotekarzy.
____________________________________________________________________________________________
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin; tel.: 63 245 75 20; fax: 63 245 6195
e-mail: cdn@cdnkonin.pl, https://cdnkonin.pl/

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
5. Osoby wskazane przez dyrektora CDN w Koninie do koordynowania zadań organizacyjnych
w poszczególnych szkołach/placówkach Kompleksowego Wspomagania Szkół/Placówek będą
odpowiedzialne za realizację m.in.: działań wymienionych w pkt. III pkt. 2 i 3.

IV.

Zasady rekrutacji szkół/placówek

1. Deklarację przystąpienia szkoły/placówki do Kompleksowego Wspomagania Szkół/Placówek
Oświatowych należy przekazać na Formularzu zgłoszeniowym.
2. Kompleksowym Wspomaganiem Szkół/Placówek zostaną objęte szkoły/placówki
z subregionu konińskiego, które podpiszą Porozumienie z CDN w Koninie.
3. Za udział nauczycieli w działaniach realizowanych w szkole w ramach Kompleksowego
Wspomagania Szkół/Placówek odpowiedzialny jest dyrektor danej szkoły/placówki.

V.

Zasady finansowania

1. Centrum zobowiązuje się do:
a. wsparcia w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/placówki w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli i opracowaniu Planu Wspomagania
Szkoły/Placówki,
b. prowadzenia konsultacji indywidualnych na terenie Centrum dla nauczycieli
Szkoły/Placówki zgodnie z PWS/PWP,
c. przygotowania sprawozdania końcowego z realizacji wspomagania.
2. Szkoła/placówka zobowiązuje się do pokrycia kosztów organizacyjnych procesu wspomagania
w wysokości 800 zł i dokonania płatności na konto Centrum w terminie, nie później jednak niż
do ostatniego dnia obowiązywania Porozumienia. Kwota za wspomaganie może ulec
zmianie, jeżeli prowadzącym radę pedagogiczną będzie wykładowca spoza kadry Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

VI.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje dyrektor CDN
w Koninie.
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