
VULCAN sp. z o.o. realizuje projekt VULCAN kompetencji w WARMIŃSKO – MAZURSKICH samorządach, 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 
 

 

„Projekt VULCAN kompetencji w WARMIŃSKO – MAZURSKICH  samorządach” 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest pod nadzorem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Program szkolenia – moduł pierwszy 

3 - 4 - 5 luty 2020r. 

Mikołajki / Hotel Santa Monica 

9.30 – 11.00  Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 

DZIEŃ 1 

11.00-12.30 

2h = 90 minut  

(warsztaty w 

grupach) 

Gr. 1  Gminy wiejskie  
 

 

Gr. 2 Gminy  miejsko – wiejskie  
 

 

Zarządzanie strategiczne, budowanie 
lokalnych strategii oświatowych 
 
Istota i rola planowania strategicznego 

 

Finansowanie oświaty 

Budżet, jako środek do realizacji strategii 

Jakoś czy jakość? Lokalna polityka 
oświatowa w  realizacji zadań 
oświatowych 

12.30-12.45- Przerwa – 15 min. 

12:45 – 14:15 

2h = 90 minut  

(warsztaty w 

grupach) 

Gr. 1 Gminy  wiejskie  

 
Gr. 2 Gminy miejsko – wiejskie  

 

Zarządzanie strategiczne, budowanie 
lokalnych strategii oświatowych 
 
Budowanie planu strategicznego – 
struktura dokumentu 
 

Finansowanie oświaty 

c.d. Budżet, jako środek do realizacji 
strategii 
Jakoś czy jakość? Lokalna polityka 

oświatowa w realizacji zadań oświatowych. 

14.15 – 15.15 – Przerwa obiadowa – 60 minut 

15.15 – 16.45 

2h = 90 min. 

(warsztaty w 

grupach) 

Gr. 1 Gminy wiejskie  
 
 

Gr. 2 miejsko – wiejskie  

 

 Finansowanie oświaty 

 
Budżet, jako środek do realizacji 
strategii 

Jakoś czy jakość? Lokalna 
polityka oświatowa w realizacji 

zadań oświatowych. 

 Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych 
strategii oświatowych 

 
Istota i rola planowania strategicznego 
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16.45 – 17.00 – Przerwa 15 minut 

17.00 – 18:30 

2h = 90 min. 

(warsztaty w 

grupach) 

Gr. 1 Gminy wiejskie  

 
Gr. 2 Gminy miejsko - wiejskie 

 

 Finansowanie oświaty 

 
c.d. Budżet, jako środek do realizacji 
strategii 

Jakoś czy jakość? Lokalna polityka 
oświatowa w realizacji zadań 

oświatowych. 

  
Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych 
strategii oświatowych 
 
Budowanie planu strategicznego – 
struktura dokumentu 

 
18.45 - 19.45  Kolacja 

DZIEŃ 2  

8.00– 9.00 śniadanie 

9.00- 10.30 

2h=90 min. 

(wykład) 

Gr. 1 Gminy wiejskie  
 

Gr. 2 Gminy miejsko – wiejskie  
 

Diagnoza stanu lokalnej oświaty (wskaźniki oświatowe) 
 

Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich 
wykorzystanie przez JST – wykład - ekspert Firmy VULCAN  

10.30 – 10.45 Przerwa 15min. 

10.45-.12.15 

2 h=90 min. 

(warsztaty w 

grupach) 

       Diagnoza stanu lokalnej oświaty (wskaźniki oświatowe) 

Gr. 1 Gminy wiejskie  

Diagnoza stanu lokalnej oświaty  w 
oparciu o wskaźniki oświatowe.  
Cz. I Omówienie wybranych 
wskaźników dla JST uczestniczących  
w szkoleniu. 

 

Ekspert Firmy VULCAN  

 

Gr. 2 Gminy miejsko - wiejskie 

Diagnoza stanu lokalnej oświaty  w 
oparciu o wskaźniki oświatowe.  

Cz. I Omówienie wybranych wskaźników dla JST 

uczestniczących  w szkoleniu 

 

Ekspert Firmy VULCAN 

12.15- 12.30 Przerwa kawowa 15 min. 

 
12.30- 14.00 

2h=90 min. 

Gr. 1 Gminy wiejskie  

 
Gr. 2 Gminy miejsko - wiejskie 

Diagnoza stanu lokalnej oświaty (wskaźniki oświatowe) 

Diagnoza stanu lokalnej oświaty  w oparciu o wskaźniki oświatowe 
Cz. II Diagnoza stanu lokalnej oświaty a analizy SWOT. 
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14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa 60 min 

15.00-16.30 

2h=90 min. 

Gr. 1 Gminy wiejskie  

  
Gr. 2 Gminy miejsko – wiejskie  

 

Diagnoza stanu lokalnej oświaty 
 

Omówienie zadania wdrożeniowego z I 

modułu 

Diagnoza stanu lokalnej oświaty 
 

Omówienie zadania wdrożeniowego z I 

modułu 

16.30-16.45 Przerwa 15 min. 

16.45- 18.15 

2 h=90 min. 

Finansowanie oświaty 

Wykład fakultatywny – Finansowanie zadań oświatowych – nowe rozwiązania prawne 
 

18.30-19.30 Kolacja 

 
DZIEŃ 3  

8.00-9.00  Śniadanie 

9.00-9.45 

1h=45 min 

Gr. 1 Gminy wiejska  Gr. 2 Gminy miejsko – wiejskie  

System wspomagania szkół i jego wykorzystanie do podnoszenia jakości pracy szkół 

Wykład: Kompleksowe wspomaganie szkół – narzędzie wspierające budowanie 
jakości pracy szkoły cz. I  – ekspert merytoryczny projektu  

9.45-10.30 

1h=45 min 

Finansowanie oświaty/ System wspomagania szkół i jego wykorzystanie do podnoszenia 
jakości pracy szkół 

Wykład: Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli źródłem finansowania 
rozwoju szkół  

10.30 – 10.45  Przerwa 15 min. 

10.45-12.15  

2 h=90 min. 

Gr. 1 Gminy wiejskie  

 

Gr. 2 Gminy miejsko – wiejskie  

Finansowanie oświaty 
 
Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  
w kontekście podniesienia jakości pracy szkół/placówek oświatowych.  

Cz. I Wykorzystywanie dostępnych zasobów organizacyjnych  i finansowych. 

12.15-12.30 Przerwa 15 min  

12.30 – 14.45 Gr. 1 Gminy miejskie  
 

Gr. 2  Gminy miejsko – wiejskie  
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3h.= 135 min. Finansowanie oświaty 
 
Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  
w kontekście podniesienia jakości pracy szkół/placówek oświatowych.  

Cz. II Finansowanie procesowego wspomagania szkół/placówek 

Podsumowanie modułu  

14.45- OBIAD I WYJAZD 

 
 

 


